
  تم تصدیر ھذا الكتاب آلیا بواسطة المكتبة الشاملة 

  المختار من صحیح األحادیث واآلثار: الكتاب 
محمد بن یحیى بن حسین الحوثي حفظھ اهللا تعالى: المؤلف 

بالمروة، والحجرین : ((فبم یارسول اللَّھ؟ قال: ، قال))ال: ((فبعود، قال: ، قال))ال: ((قال
: فقال الراعي)) ، فإن فرى فكل، وإن لم یفر فال تأكل تضرب أحدھما على األخرى

: یارسول اللَّھ فإني أرمي بالسھم أو السلم، فأصمي، وأنمي، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).ما أصمیت فكل، وما أنمیت فال تأكل((

ماكان بعینك، فسر لنا زید بن علي َعَلْیھما السَّالم اإلصماء : قال أبو خالد رحمھ اللَّھ
  .فلعل غیر سھمك أعان على قتلھ: ما غاب عنك، قال: واإلنماء

وروى عبداهللا بن الحسین، عن ابن منصور، عن ]: 23ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
أجمع : أنھ كره الجري والمارماھي ، وقال الحسن بن یحیى: جعفر، عن قاسم بن إبراھیم

  .وَسلَّم على كراھیة أكل الجري، والمارماھي، والزمیر آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ
نكره أكل الجري، والمارماھي : في روایة ابن صباح عنھ، وھو قول محمد: وقال الحسن

  .بغیر تحریم كتحریم المیتة، والدم
سمعنا ممن مضى من علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن : قال محمد
أنھم سئلوا عن أكل الجري، : ، وزید بن علي َعَلْیھما السَّالم، وغیرھماأبي جعفر

والمارماھي، ومالیس علیھ فلوس من السمك؟ فكرھوه ، ونھوا عن أكلھ ، فنحن نكره 
  .ماكرھوا، وننھى عما نھوا عنھ، من غیر تحریم كتحریم المیتة، والدم

ین، عن محمد بن منصور، عن قال القاسم فیما روى عبداهللا بن الحس]: 23ص 2ج[وفیھ 
  .ویكره الضب، والقنفذ،وغیره من حرشة األرض: جعفر، عنھ
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فیما حدَّثنا علي بن ھارون، عن ابن سھل، : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 23ص 2ج[وفیھ 
وال بأس بأكل األرنب، وقد جاء أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن عثمان، عن القومسي، عنھ

  .إنھا تحیض: ْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یعافھا، فال یأكلھا، وقال القاسمَعَل
أنھ عاف أكل األرنب لدم رآه بھا، : بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: وقال محمد

  .وأذن ألصحابھ في أكلھا
 َعَلْیھ َوآلھ أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا: قال الحسن َعَلْیھ السَّالم]: 23ص 2ج[وفیھ 

  .وَسلَّم على كراھیة أكل الطحال
أنھ كان الیكره أكل الطحال، وكذلك روى عبداهللا بن : وحكىأحمد بن الحسین، عن القاسم

  .الحسین، عن محمد، عن جعفر، عن القاسم
  .أنا أعاف أكل الطحال، ألنھ روي عن علي صلى اهللا علیھ أنھ كرھھ: وقال محمد

ونھى عن أكل الضب، ویكره أكل الیربوع، والضفدع، : مدقال مح]: 23ص 2ج[وفیھ 
یكره الضفدع : وجمیع ھوام األرض ، وقال محمد فیما حدَّثنا محمد ، عن ابن عامر، عنھ

  .بال تحریم
أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم]: 23ص 2ج[وفیھ 



ي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطیر، وروى أن وَسلَّم على كراھیة أكل كل ذ
  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى عن أكلھ
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والفیل من المسوح یعني : وقال الحسن أیضًا فیما حدَّثنا حسین، عن زید، عن أحمد، عنھ
علي، عن ابن منصور،  فیما روى عبداهللا بن الحسین بن: أنھ منھي عن أكلھ، قال القاسم

ھما من السبع ذي : عن جعفر الطبري، عنھ، وسئل عن أكل الدلدل ، والضبع؟ فقال
الناب، ولسنا نحب ألحد أن یأكلھا لنھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن أكل ذي 

ن ویكره الھر اإلنسي، والوحشي ألنھ م: ناب من السباع، وذي مخلب من الطیر قال
  .السباع

أنھ نھى عن أكل ذي ناب من : بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: وقال محمد
فھو األسد، والنمر، : السبع، وعن أكل ذي مخلب من الطیر، فأما ذووا الناب من السبع

، وما أشبھ ذلك، وكذلك القرد منھي ()والذئب، والضبع، والثعلب، والسنور، وابن عرس
  .وقیل إن الفیل یكره منھ مایكره من كل ذي ناب من السبععنھ، 

، وما ()، والصقر، والشاھین، والعقاب، والباشق()فھو الباز: وأما ذو المخلب من الطیر
أشبھ ذلك ، ومالم یكن لھ مخلب من الطیر فال بأس بأكلھ ، ال بأس بأكل الغراب األسود 

  .، والسوداني()الذرعي، والعقعق
  .صلى اهللا علیھ أنھ أكل لحم سوداني، وال خیر في أكل الغراب األبقعبلغنا عن علي 
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ویكره للرجل : قال الحسن فیما روى ابن صباح عنھ، وھو قول محمد]: 28ص 2ج[وفیھ 
المستور أن یواكل الكفار، ویخالطھم في أمورھم، وقد روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

وقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ))  مؤمنًا، وال یأكل طعامك إال تقيالتصحب إال: ((وَسلَّم
فإن آكل الكفار، أو خالطھم على )) اصطف بطعامك لمن یحب اللَّھ عز وجل: ((َوآلھ وَسلَّم

َوْجھ التقیة ، والمداراة فنرج أن یھب اللَّھ عز وجل ذلك على حسب من مضى من 
  .الصالحین
  .ى الرجل أن یأكل مع المرأة األجنبیة، وتوقى مثل ھذا أحرز لدینھویحرم عل: قال محمد

ینبغي لمن : قال الحسن فیما روى ابن صباح عنھ، وھو قول محمد]: 27ص 2ج[وفیھ 
أتى المسجد أن یتجنب أكل الثوم، والبصل، والكراث، وأشباه ذلك مما لھ رائحة من 

ثوم، والبصل، والكراث عندنا حالل ، الطعام، وغیره فإن ذلك قد كره، ونھى عنھ، وأكل ال
وإنما كره النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ذلك لمن حضر الجماعات لئال یتأذى بھ أحد من 

  .المسلمین
  .ویستحب الرائحة الطیبة لمن أتى المسجد: قال محمد
كل الثوم، وال بأس بأ: في روایة عبداهللا بن الحسین، عن محمد عن جعفر، عنھ: قال القاسم

والبصل، والكراث، إال من دخل إلى مسجد الجماعات فقد جاء من الكراھیة في الثوم عن 
  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ما جاء
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نكره أكل الضب، وال نحرمھ، وفي ]: 403ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أنھ دخل على زوجتھ میمونة ابنة : ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمذلك ما روي عن رسول اللَّ

: الحارث ، ومعھ عبداهللا بن عباس، وخالد بن الولید، فإذا عندھا ضباب فیھن بیض، فقال
أھدتھ لي أختي ھرینة بنت الحارث، فقال رسول اللَّھ َصلَّى : فقالت )) من أین لكم ھذا؟((

النأكل، ولم یأكل : كال، فقاال: م لعبداهللا بن عباس، وخالد بن الولیداهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
فقالت )) إني لیحضرني من اللَّھ حاضرة: ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، فقال

من أین لكم : ((فلما شرب، قال)) نعم: ((أنسقیك یارسول اللَّھ من لبن عندنا؟ قال: میمونة
أرأیتي جارتك : ((أھدتھ لي أختي، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قالت)) ھذا؟

  )).التي كنت استأمرتني في عتقھا أعطھا أختك، وصلیھا بھا ترعى علیھا فإنھ خیر لك
یارسول اللَّھ ماترى في : وبلغنا أن رجًال نادى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

  )).لست بآكلھ، وال بمحرمھ: ((الضب؟ فقال
األصل في ذلك عندنا والذي نقول بھ ما صّح ]: 119ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

عندنا أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حرم أكل لحوم ذي ناب من السباع، وكل 
  .ذي مخلب من الطیر
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یكره ماطفا من السمك فمات، وكذلك یكره ما نضب : َلْیھ السَّالمقال َع]: 120ص[وفیھ 
عنھ الماء إال أن یدرك حیًا، أو یموت في حظیرة حظرت لصیده، ویكره أكل الجري، 

والمارماھي ، وكذلك صح لنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم، ویكره أكل الضب، والقنفذ، 
كذلك بلغنا أنھ أھدي للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ واألرنب، ولیس بمحرم، ولكنا نعافھ، و

  .وَسلَّم فعافھ، ولم یأكلھ، وأمر أصحابھ بأكلھ
* * * * * * * * * *  

  )ص(وفضل موائد آل محمد ) ص(باب في بركة الطعام بدعائة 
بلغنا أن رجًال من أصحاب رسول ]: 405ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

إنھما صنعا كل : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقال لھ جابر، وقیل إنھ أبو طلحة، وقد قیلاللَّھ 
واحد منھما على حدة طعامًا یكون الصاع، ثم دعا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 

خل، وأمر بذلك فنھض، فأتاه رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وجمیع من معھ فد
الطعام، فوضع بین یدي رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فتكلم علیھ رسول اللَّھ 

فأذن لھم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم )) ائذن لعشرة: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بكالم، ثم قال
بعون رجًال، أو ثمانون حتى أكل القوم كلھم، وشبعوا، والقوم س)) ائذن لعشرة: ((قال

  .رجًال
وفي ذلك ماحدَّثني أبي، عن أبیھ یرفعھ إلى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 401ص[وفیھا 

إذا وضعت موائد آل محمد حفت بھم المالئكة یقدسون اللَّھ، : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).ویستغفرون لھم، ولمن أكل معھم من طعامھم
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وذلك لما یرویھ یحیى، عن ]: 238ص 3ج[تجرید للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم وفي شرح ال
  .جده القاسم َعَلْیھ السَّالم یرفعھ إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وذكر مثلھ

قال أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم فیما روى محمد بن ]: 72ص 2ج[وفي الجامع الكافي 



كان عبداهللا بن الحسن َعَلْیھ السَّالم إذا حظر : ن علي بن أحمد، عنھفرات، عن محمد، ع
  .كل یا عبداهللا تبرك بھ: طعامھ أحد قال

* * * * * * * * * *  
  باب في أكل الطین والخل واألكل بالشمال

الیجوز ألحد، وال ینبغي لھ أن یأكل ]: 406ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ربما قتل، وقد نھى اللَّھ عن اإللقاء بالید إلى التھلكة، فقال : ن الطین ؛ ألنھ یقالما یضره م

َوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ {: وقال سبحانھ] 195:البقرة[} َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة{: سبحانھ 
ان على التلف فال یجوز أكلھ لمسلم ، وقد وكل ما أع] النساء[})29(اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًما

إنھ یعظم : ((روي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ نھى عن أكل الطین، وقال
  )).البطن، ویعین على القتل

من أكل من الطین حتى یبلغ : ((أنھ قال() وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).ثم مات لم أصل علیھفیھ، 

وال بأس بأكل الخل الذي یعمل من ]: 406ص 2ج[قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ 
وحدَّثني أبي، : إلى قولھ...العنب الذي یسمى خل خمر ؛ ألن اللَّھ سبحانھ إنما حرم الخمر

حرم البأس بھ ؛ ألنھ خل لیس بخمر، وإنما : أنھ سئل عن أكل خل الخمر ، فقال: عن أبیھ
  .اهللا الخمر ال الخل
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فیما أخبرنا زید، عن ابن ھارون، عن : قال محمد]: 27ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
سعدان، عنھ، وسئل عن الحامل تشتھي الطین؟ ماترى في أكلھ، فرخص في القلیل منھ، 

  .عن علي صلى اهللا علیھ() وذكر
الیجوز، والینبغي لمسلم أن یأكل ]: 407/ 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

بشمالھ، وال یشرب بشمالھ إال من علة، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
إذا أكل أحدكم فلیأكل بیمینھ، ویشرب بیمینھ ؛ فإن الشیطان یأكل : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).بشمالھ، ویشرب بشمالھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 482ص[الرضى َعَلْیھ السَّالم وفي صحیفة علي بن موسى 

  ).كلوا خل الخمر ما فسد، وال تأكلوا ما أفسدتموه أنتم: (السَّالم أنھ قال
نعم اإلدام الخل، ولم : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 481ص[وبھ قال 

  )).یفتقر أھل بیت عندھم الخل
 * * * * ** * * * *  

  باب في الذباب والخنفساء إذا وقعا في طعام أو شراب
وفي ذلك ما بلغني عن رسول اللَّھ ]: 402ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أتي بجفنة مأدومة، فوجد فیھا خنفساء، فأمر بھا ؛ فطرحت، 
وأتي بطعام، فوجد فیھ ذبابًا؛ فطرحھ، )) وا فإن ھذا الیحرم شیئًاسموا علیھا، وكل: ((وقال

  )).كلوا فلیس ھذا الذي أخرجتھ منھ یحّرم شیئًا: ((ثم قال
وقد بلغنا وصح عندنا، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : نحوه بلفظ]: 120ص[وفي المنتخب 

  )).وكلوا((: إلخ مافي األحكام، ولیس فیھ..أنھ أتي بجفنھ: َوآلھ وَسلَّم
* * * * * * * * * *  
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  باب في حلِّ الجراد
أما الجراد فال بأس بجواز ]: 237ص 2ج[قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 

  )).أحلت لكم میتتان: ((أكلھ ؛ لقولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
أخبرنا ]: 2/1633:الرأب[، ]2/288:لعلوما[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

قال : أخبرنا محمد بن عبید، عن علي بن غراب، عن جعفر، عن أبیھ، قال: محمد، قال
  )).الجراد والحیتان ذكي أكلھ: ((علي َعَلْیھ السَّالم

فیما حدَّثنا محمد، وزید، عن زید، عن : وقال الحسن]: 23ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
أنھ كره صید المجوسي : (أس بأكل الجراد، ویروى عن علي َعَلْیھ السَّالموال ب: أحمد، عنھ

  ).للجراد والسمك
عن آبائھ، عن الحسین بن ]: 503ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 

كنا أنا، وأخي الحسن، وأخي محمد بن الحنفیة، وبنو عمي عبداهللا : علي َعَلْیھم السَّالم، قال
س، وقثم، والفضل على مائدة، فوقعت جرادة على المائدة، فأخذھا عبداهللا بن بن العبا

: تعلم یاسیدي ما المكتوب على جناح الجرادة؟ قال َعَلْیھ السَّالم: العباس، فقال للحسن
سألت جدك رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (سألت أبي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، فقال

على جناح الجرادة مكتوب أنا اللَّھ الإلھ إال أنا رب الجرادة ): ((فقال ليَعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 
فقام عبداهللا بن )) ورازقھا ، إذا شئت بعثتھا لقوم رزقًا ، وإذا شئت بعثتھا على قوم بالًء

  .ھذا واهللا من مكنون العلم: العباس، فقرب من الحسن بن علي، ثم قال
* * * * * * * * * *  
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  ي أكل اللحمباب ف
أھدي : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 421ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم دجاج، فطبخ بعضھّن، وشوى بعضھّن، ثم أتى بھن، 
وَسلَّم جمع بین إدامین  فأكل منھن، فأكلت معھ، وما رأیت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ

  ).حتى لحق باهللا تبارك وتعالى
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 476ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 

سید طعام الدنیا واآلخرة اللحم، : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
  )).الماء، وأنا سید ولد آدم وال فخر، والفقر فخري وسید شراب الدنیا، واآلخرة

سید طعام الدنیا : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 477ص[وبھذا اإلسناد قال 
  )).واآلخرة اللحم، واآلرز

ھ ذكر الشحم واللحم عند النبي َصلَّى اهللا َعَلْی: (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 479ص[وبھ 
لیس منھما بضعة تقع في المعدة إال أنبتت مكانھا شفاء، وأخرجت من : ((َوآلھ وَسلَّم فقال

  )).مكانھا داء
علیكم باللحم، فإنھ ینبت : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 479[وبھ قال 

  )).اللحم، ومن ترك اللحم أربعین یومًا ساء خلقھ
* * * * * * * * * *  
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  باب في ذكر بعض الفواكھ وغیرھا
من أكل : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 425ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

على الریق إحدى وعشرین عجوة لم یضره ذلك الیوم سم، ومن أدام الغسل بالماء السخن 
  ).لم یضرة داء

ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یعجبھ من الحلو كان رسول اللَّ: (قال]: 426ص[وبھ فیھ 
التمر، والرطب، ومن األطعمة الثرید، ومن البقول الھندبا، ورأیت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یلتقط الدبا من الصحفة، ورأیت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یأكل 
  .البطیخ: لخربز بالكسر، ا)الرطب بالخربز

قال رسول اللَّھ : عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، قال]: 482ص[وفي صحیفة علي بن موسى 
  )).كلوا التمر على الریق ؛ فإنھ یقتل الدیدان في البطن: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

علیكم بالتمر : (لَّم وقالجاء جبریل إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَس]: 482ص[وبھ قال 
  ).البرني فإنھ خیر تمركم یقرب من اللَّھ تعالى، ویبعد من النار

ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن {: عن علي َعَلْیھ السَّالم في قولھ تعالى]: 485ص[وبھ 
  ).الرطب، والماء البارد: (قال] التكاثر[})8(النَِّعیِم
دخل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : َعَلْیھما السَّالم قالعن علي بن الحسین ]: 486ص[وبھ 

  .َوآلھ وَسلَّم على علي بن أبي طالب وھو محموم، فأمره أن یأكل الغبیرا
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كلوا : (قال علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ: عن علي بن الحسین، قال]: 483ص[وبھ 
  ).الرمان بشحمھ فإنھ دباغ المعده

كان عبداهللا بن العباس إذا أكل : عن علي بن الحسین َعَلْیھما السَّالم قال]: 483[وبھ 
  ).في كل رمانة حب من حب الجنة: (الرمان الیشاركھ فیھا أحد ویقول

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم قال]: 477[وبھ 
حبة منھ تقع في المعدة إال أنارت القلب وأخرست الشیطان كلوا الرمان فلیست : ((وَسلَّم

  )).أربعین یومًا
كلوا العنب حبة حبة فإنھ : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 484ص[وبھ قال 

  )).أمرأ، وأھنأ
بیب ؛ فإنھ علیكم بالز: ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 484ص[وبھ قال 

یكشف المرة، ویذھب بالبلغم، ویشد العصب، ویحسن الخلق، ویطیب النفس، ویذھب 
  )).الھم

إذا طبختم فأكثروا القرع : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 477ص[وبھ قال 
  )).فإنھ یشد قلب الحزین

علیكم بالقرع، فإنھ : (الم قالعن الحسین بن علي، عن أبیھ َعَلْیھم السَّ]: 477ص[وبھ 
  ).یزید في الدماغ

  .كان أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم یأكل البطیخ بالسكر]: 486ص[وبھ قال 
أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أتى : (عن علي َعَلْیھ السَّالم قال]: 477ص[وبھ 

  ).)ھذان األطیبان): ((ببطیخ، ورطب، فأكل منھما، وقال
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علیكم بالعدس، فإنھ : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 479ص[وبھ قال 
مبارك مقدس یرق القلب، ویكثر الدمعة، وإنھ قد بارك فیھ سبعون نبیًا، آخرھم عیسى بن 

  )).مریم َعَلْیھما السَّالم
من بدأ : (قال علي َعَلْیھ السَّالم]: 480ص[وبھ عن الحسین بن علي َعَلْیھم السَّالم، قال 
  ).بالملح أذھب اللَّھ عنھ سبعین داء أولھا الجذام

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 480ص[وبھ 
  )).علیكم بالملح، فإنھ شفاء من سبعین داء منھا الجذام، والبرص، والجنون((

إن : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 484ص[ھ َعَلْیھ السَّالم، قال وبھ عن
  )).یكن في شيء شفاء ففي شرطة الحجام، أو شربة من عسل

التردوا شربة من عسل : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 484ص[وبھ قال 
  )).من أتاكم بھا

ثالثة یزدن في الحفظ، : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: ]485ص[وبھ قال 
  )).قرآة القرآن، والعسل، واللبان: ویذھبن البلغم

الطیب یشره، والعسل : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 485[وبھ قال 
وفي نسخة یسر بالسین المھملة من ، ))یشره، والنظر إلى الخضرة یشره، والركوب یشره

  .السرور من دون ھاء
الذي یسقط من المائدة : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 481ص[وبھ قال 

  )).مھور لحور العین
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أن الحسین دخل المستراح، فوجد : عن علي بن الحسین َعَلْیھم السَّالم]: 469ص[وبھ 
یاغالم ذكرني عن ھذه اللقمة إذا خرجت، فأكلھا : ، فدفعھا إلى غالم لھ، وقاللقمة ملقاة

أكلتھا یا موالي، فقال : یاغالم أین اللقمة؟ قال: الغالم، فلما خرج الحسین َعَلْیھ السَّالم، قال
نعم، : أعتقتھ یاسیدي، قال: أنت حر لوجھ اللَّھ تعالى، فقال لھ رجل: الحسین َعَلْیھ السَّالم

من وجد لقمة ملقاة ، : ((عت جدي رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وھو یقولسم
فمسح منھا ما یمسح، وغسل منھا ما یغسل ، ثم أكلھا لم تستقر في جوفھ حتى یعتقھ اللَّھ 

  .، ولم أكن ألستعبد رجًال أعتقھ اللَّھ من النار))تعالى من النار
  ).لیس شيء أبغض إلى اللَّھ من بطن مآلن: (ھ السَّالم، قالعن علي َعَلْی]: 480ص[وبھ 

أتیت النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وأنا أتجشأ، : قال أبو جحیفة]: 480ص[وبھ قال 
یا أبى جحیفة أكفف جشاءك، فإن أكثر الناس شبعًا في الدنیا أطولھم جوعًا یوم : ((فقال لي
  .جحیفة بطنھ من طعام حتى لقي اللَّھ تعالىفما مأل أبو : قال)) القیامة

یا علي علیك بالزیت : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 487ص[وبھ قال 
  )).ُكْلھ، وادھن بھ، فإن من أكلھ وادھن بھ لم یقربھ شیطان أربعین یومًا

ھ وَسلَّم بالورد بكلتى یدیھ فلما جاءني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآل]: 486ص[وبھ قال 
  )).أما إنھ سید ریحان الجنة بعد اآلس: ((أدنیتھ من أنفي قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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فضل البنفسج على : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 487ص[وبھ قال 
  )).ناألزھار كفضل اإلسالم على سائر األدیا



ادھنوا بالبنفسج، فإنھ : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 487ص[وبھ قال 
  )).بارد في الصیف، حار في الشتاء

بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 407ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
، وكذلك بلغنا ))في معاء واحد، والكافر في سبعة أمعاء المؤمن یأكل: ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

أن كافرًا أضافھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وأمر لھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم بشاة ، فحلبت ، فشرب الكافر لبنھا، ثم أمر بأخرى، فحلبت، فشربھ حتى شرب 

أنھ أصبح ، فأسلم، فأمر لھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بشاة،  ألبان سبع شیاة، ثم
فحلبت، فشرب لبنھا، ثم أمر لھ بأخرى، فلم یستتم لبنھا، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

  )).المسلم یشرب في معاء واحد، والكافر یشرب في سبعةأمعاء: ((َوآلھ وَسلَّم 
 * * * * * * ** * *  
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9  
  ِكَتاُب اَألْشرَبة

  باب في تحریم الخمر والمسكرات
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 338ص[في مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 

، ]2/259:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم ).ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام(
أخبرنا إبراھیم، عن عیسى بن عبداهللا، عن أبیھ، : نا محمد، قالأخبر]: 3/1565:الرأب[

ما : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
)) ال أحل مسكرًا: ((، وقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم))أسكر كثیره فقلیلھ حرام

  )).كل مسكر حرام(: (وقال
وأخبرنا السید : بلفظ]: 390ص 4ج[وھو في شرح األحكام لعلي بن بالل رحمة اهللا علیھ 

إلى آخر ما ...حدَّثنا محمد بن منصور: أخبرنا أبو زید، قال: أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال
  .في األمالي

حدَّثني أحمد : الأخبرنا محمد، ق]: 3/1569:الرأب[، ]2/260:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
أن علیًا َعَلْیھ السَّالم أتى برجل : بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ

  .قد شرب مسكرًا فجلد الحد
أخبرنا أحمد بن عیسى، عن : أخبرنا محمد، قال] 3/1569:الرأب[، ]2/260:العلوم[

السكر بمنزلة : (الم قالأن علیًا َعَلْیھ السَّ: حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ
  ).الخمر

أخبرنا أبو زید، : وأخبرنا السید أبو العباس، قال: وأول السند: وھو في شرح األحكام أیضًا
  .إلى آخره مثلھ...حدَّثنا محمد بن منصور: قال

)1/855(  

  

حدَّثني قاسم : أخبرنا محمد، قال]: 3/1569:الرأب[، ]2/261:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثني أبو بكر بن أبي أویس، عن حسین بن عبداهللا بن ضمیرة، عن : إبراھیم ، قال بن 

أنھ كان یجلد في قلیل ما أسكر كثیره كما یجلد في : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  .الكثیر

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن : أخبرنا محمد، قال] 3/1569:الرأب[، ]2/261:العلوم[



ما أسكر كثیره، : (ي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قالحسین، عن أب
  ).فقلیلھ حرام

أخبرنا أبو عبداهللا محمد بن عثمان النقاش، ]: 242ص 6ج[وھو في شرح التجرید بلفظ 
إلى آخر ...حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن محمد بن منصور: قال

  .السند مثلھ
أخبرنا محمد بن راشد، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1571:الرأب[، ]2/261:العلوم[وفیھا 

: أخبرني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: عن عیسى بن عبداهللا، قال
ل ما أسكر كثیره، فقلیلھ حرام، اللھم ال أح: ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).مسكرًا
حدَّثنا محمد بن : أخبرنا أبو زید، قال: وأخبرنا السید أبو العباس، قال: وفي شرح األحكام

  .إلى أخر سند األمالي مثلھ...منصور
حدَّثني علي : أخبرنا محمد، قال]: 3/1570:الرأب[، ]2/261:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

التقیة من : بو عبداهللا جعفر بن محمدقال أ: بن محمد بن جعفر، عن أبیھ، والرضى، قاال
دیني ، وال تقیة عندي في شرب النبیذ ، والمسح على الخفین، والجھر ببسم اللَّھ الرحمن 

  .الرحیم
حدَّثني أحمد بن صبیح، عن : أخبرنا محمد، قال] 3/1570:الرأب[، ]2/261:العلوم[

سلم على سكران في نھینا أن ن: (حسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي، قال
  ).حال سكره

)1/856(  

  

حدَّثني عبداهللا بن داھر، عن : أخبرنا محمد، قال] 3/1571:الرأب[، ]2/261:العلوم[
الیسلم على : (أبیھ، عن سعد بن طریف، عن األصبغ بن نباتھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).الذین بین أیدیھم الخمور، والریاحین
أخبرنا عباد، عن السري، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1583:الرأب[، ]2/266:العلوم[وفیھا 

ما أسكر كثیره : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن جعفر، عن أبیھ، قال
  )).فالقلیل منھ حرام

أخبرنا عباد، عن إبراھیم بن أبي : وأخبرنا محمد] 3/1584:الرأب[، ]2/266:العلوم[
ان بن أبي عیاش ، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن النبي َصلَّى اهللا یحیى، عن أب

الخمر، والمیسر، والمعزاف، : كره اللَّھ عز وجل لكم ستًا: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).والمزمار، والكوبة، والدف

ن عمیر، حدَّثنا عباد، عن موسى ب: حدَّثنا محمد، قال] 3/1585:الرأب[، ]2/267:العلوم[
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن جعفر، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي الیشرب عبد في الدنیا : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
كسب : ((آلھ وَسلَّمثم قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو)) خمرًا إال سقاه یوم القیامة حمیمًا

المغنیة سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانیة، وحق على اللَّھ أن ال یدخل الجنة 
  )).لحمًا نبت من سحت

)1/857(  

  



قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 408ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
نھ ھو الذي كلما وجده شربھ، ولو على رأس كل ومدم)) مدمن الخمر كعابد وثن: ((وَسلَّم

  .حول إذا كان مصرًا على شربھ، غیر مجمع على تركھ، وال تائب منھ إلى ربھ
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : وبلغنا عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

  .وھو النمام)) ن، والقتاتمدمن الخمر، والمنا: تحرم الجنة على ثالثة: ((وَسلَّم
لعن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الخمر، : ((وبلغنا عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

وعاصرھا، ومعتصرھا، وبائعھا، ومشتریھا، وساقیھا، وشاربھا، وآكل ثمنھا، وحاملھا، 
  )).والمحمولة إلیھ

: ن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قالبلغنا عن أمیر المؤمنی]: 409ص 2ج[وقال 
  )).كل مسكر حرام: ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أتي برجل : وبلغنا عن زید بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن آبائھ
  .قد شرب مسكرًا، فجلده الحد ثمانین

ا عن زید بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ وبلغن]: 409ص[قال 
  ).المسكر بمنزلة الخمر(قال 
حدَّثني أبو بكر بن أبي أویس، عن حسین بن عبداهللا بن : وحدَّثني أبي، عن أبیھ، قال: قال

د في قلیل ما أنھ كان یجل: ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
  .أسكر كثیره كما یجلد في الكثیر

)1/858(  

  

قد جاءت في ذلك آثار : أنھ سئل عن المسكر أخمر ھو؟ فقال: وحدَّثني أبي، عن أبیھ: قال
وأخبار أن كل مسكر خمر، وحدھما واحد، واسمھما واحد، وإن افترقا في المعنى، وكل 

  .ما أسكر كثیره، فقلیلھ حرام
: وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال: قال]: 410ص[وفیھا 

  ).ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام(
: التقیة في ثالث: وبلغنا عن جعفر بن محمد رضي اهللا عنھ، عن أبیھ أنھ قال] 410ص[

  .شرب النبیذ، والمسح على الخفین، والجھر ببسم اللَّھ الرحمن الرحیم
نھینا أن نسلم على سكران في : (أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قالوبلغنا عن ] 410ص[

  ).حال سكره
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : وبلغنا عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال] 410ص[

  )).ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام، اللھم إني ال أحل مسكرًا: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
بلغنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ : وحدَّثني أبي عن أبیھ أنھ قال]: 410ص[وفیھا 

  ).ال أجد أحدًا یشرب خمرًا، وال نبیذًا مسكرًا إال جلدتھ الحد ثمانین: (قال
وكذلك بلغنا، عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 120ص[وفي المنتخب للھادي َعَلْیھ السَّالم 

ال ینتفع، والتعمل خًال، وال : ((أنھ لما حرمت الخمر أمر بإھراقھا، وقال َوآلھ وَسلَّم،
  )).غیره

)1/859(  

  

حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسین البغدادي ]: 317ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن زید بن ماتي، قال: الدیباجي، قال



حدَّثنا عباد بن یعقوب، عن موسى بن عمیر، عن جعفر بن : ثنا محمد بن منصور، قالحدَّ
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : محمد، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

بعثت لكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي الیشرب عبد في الدنیا خمرًا : ((َوآلھ وَسلَّم
كسب : ((ثم قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم)) ه اللَّھ یوم القیامة حمیمًاإال سقا

المغنیة سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانیة سحت، وحق على اللَّھ أن الیدخل 
  )).الجنة لحمًا نبت من سحت

حدَّثنا : قالأخبرنا أبو الحسین علي بن إسماعیل الفقیھ رحمھ اللَّھ، ]: 319ص[وفیھا 
حدَّثنا أحمد : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي 
: الجنة على ثالثةتحرم : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھم السَّالم، قال

  )).المنان، والغیاب، والنمام، وعلى مدمن الخمر
وقال القاسم فیما حدَّثنا علي بن محمد، عن محمد بن ]: 29ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

المسكر حرام، أجمع آل : ھارون، عن ابن سھل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي، عنھ
  .م على تحریمھرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

)1/860(  

  

أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : وقال الحسن بن یحیى]: 29ص 2ج[وفیھ 
ما : في األشربة أن كل مسكر حرام، وعلى أن كل شراب یسكر كثیره فقلیلھ حرام، وقالوا

، والخمیرة في خمر من الشراب، فأسكر كثیره، فھو خمر، وأجمعوا على كراھیة الدردي
النبیذ، والدادي، وكل شرب یجود على الترك، فیسكر، فھو حرام، وكل شراب یفسد على 

الترك، فیحمض، فیصیر خًال، فھو حالل، إذا لم یكن فیھ سكر وإنما النبیذ عندھم الذي 
ما انتبذ بالغداة وشرب بالعشي ، أو انتبذ بالعشي وشرب بالغداة، وإن مكث : یجوز شربھ 

ن یوم ولیلة في الشتاء ولم یغل، ولم یسكر فال بأس بشربھ ، وكره النبیذ في اإلناء أكثر م
  .الضاري حتى یغل ، فھذا النبیذ الذي یجوز شربھ إذا لم یكن فیھ سكر، ولم یغل

أخبرنا ]: 3/1570:الرأب[، ]3/261:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وسألھ رجل عن : عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید حدَّثني أحمد بن: محمد، قال

أحولھا تحوطون تلك الخمر اجتنبتھا، كل شراب یزداد فوق ثالثة أیام جوده : الدادي؟ فقال
  .والدادي حب من الشجر كھیئة الشعیر یطرح في النبیذ لیقوى بھ. فھو حرام

: العباس رحمھ اللَّھ، قال وأخبرنا السید أبو: وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
حدَّثنا عبداهللا بن محمد بن سلیمان، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرنا أبو زید، قال

قال : حدَّثني عبداهللا بن موسى، عن أبي معمر سعید بن خثیم، عن زید بن علي، قال: قال
  .یلھ حرامكل سكر حرام، وما أسكر كثیره فقل: لنا زید بن علي َعَلْیھما السَّالم

* * * * * * * * * *  

)1/861(  

  

  باب في الشرب في آنیة الذھب والفضة والنفخ في الطعام والشراب
الیجوز الشرب في آنیة الذھب ]: 412ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

والفضة، وال األكل فیھا، وال أرى أن یؤكل، وال أن یشرب فیما كان من اآلنیة مرصعًا 
  .ھماب



الذي یشرب في آنیة : ((وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
ونھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : ، قال)) الذھب والفضة إنما یجرجر في بطنھ نار جھنم 

  .َوآلھ وَسلَّم عن النفخ في الشراب
شیئُا یحتاج إلى أن ینفخھ، فلیأخذه بیده، فلیلقھ من  إذا رأى الشارب: قال یحیى بن الحسین
  .شرابھ، أو لیھرقھ منھ

بسنده، عن ]: 250ص[وفي المناھي للمرتضى محمد بن یحیى بن الحسین َعَلْیھم السَّالم 
  .ونھى عن النفخ في الطعام، والشراب: آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أن : بما روي، عن حذیفة]: 246ص 6ج[هللا َعَلْیھم السَّالم وفي شرح التجریدللمؤید با
ھي لھم : ((النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى عن الشرب في آنیة الذھب والفضة ، وقال

: ، وروي أیضًا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال))في الدنیا، ولكم في اآلخرة
فصار النھي عن )) لذھب والفضة فكانما یجرجر في بطنھ نار جھنممن شرب في آنیة ا((

  .الشرب فیھا منصوصًا علیھ، وھو مما ال خالف فیھ
* * * * * * * * * *  

)1/862(  

  

  باب في اإلیثار في الشرب والشرب قائمًا والشرب من سور اإلبل والمضمضھ
الرجل ماًء، أو لبنًا، أو جالبًا، إذا شرب ]: 411ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

أو غیر ذلك مما یسع أصحابھ أن یشرب ، ثم یدفع المشروب إلى من على یمینھ، فیدور 
  .اإلناء حتى یرجع إلى من ھو عن شمال الشارب األول

مابلغنا، عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أتي بشراب فشرب منھ، : وفي ذلك
فقال )) أتأذن لي أن أعطي ھؤالء: ((ھ غالم، وعن یساره مشائخ، فقال للغالموعن یمین

ال واهللا یارسول اللَّھ ما أوثر بنصیبي منك أحدًا، فتلھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : الغالم
  .َوآلھ وَسلَّم في یده

  .أي فوضعھ في یده: فتلھ: قولھ
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 400ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

یاأمیر المؤمنین ماترى في سور اإلبل، ومشي الرجل في النعل الواحد، وشرب : لھ رجل
ودعى بناقة لھ فسقاھا : فدخل الرحبة بھما، وأنا معھ، والحسن، قال: الرجل وھو قائم؟ قال

و قائم، ثم انتعل بإحدى نعلیھ من ذلك الماء، ثم تناول ركوة، فغرف من فضلھا، وشرب وھ
قد رأیت، فإن كنت بنا تقتدي، فقد رأیت ما : (حتى خرج من الرحبة، ثم قال للرجل

  ).فعلناه
خرجت أنا ورسول اللَّھ : (عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ، قال]: 401ص[وفیھ 

ھو بمطھرة معلقة  َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نطوف في نخل، وصاحب النخل معنا، فإذا
فتناول رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم المطھرة وھو قائم، فجعل : على نخلة، قال

  ).یشنھا في فیھ شنًا، وھو قائم
عن آبائھ، عن الحسین بن علي ]: 482ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم 

ْیھ السَّالم یأمرنا إذا أكلنا أن النشرب الماء حتى كان أمیر المؤمنین َعَل: َعَلْیھم السَّالم قال
  .نتمضمض ثالثًا

* * * * * * * * * *  
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12  
  ِكَتاُب الّلَباس

  باب في تحریم لبس الحریر
لبس الحریر الیجوز للرجال إال في ]: 2/412[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

لھ، ویكون فیھ مع الحریر غیره، وال یجوز لھم الحروب إال أن یكون الثوب لیس بحریر ك
: التخّتم بالذھب، وكذلك بلغنا، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

  ).أھدیت لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أثواب حریر، فأمرني، فقسمتھا بین النساء(
الأحب الصالة في شيء من الخز ؛ ألني ال آمن أن : قال یحیىبن الحسین رضي اهللا عنھ

یكون فیھ شيء من المیت لفساد الدھر، وفسالة عمالھ، فأما الحریر فال بأس أن یلبس 
الرجل الثوب الذي بعضھ حریر، وبعضھ غیر حریر إذا كان غیر الحریر الغالب على 

  .الحریر، وكان أكثر من نصفھ
البأس بھ إذا لم یكن : سئل عن لبس الحریر للرجال؟ فقالأنھ : وحدَّثني أبي، عن أبیھ: قال

الثوب خالصًا كلھ منھ، وكان ما فیھ من غیر الحریر ھو األكثر األغلب، وكان دون ما فیھ 
  .لغیره

أھدي : (وقد روي، عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال]: 122ص[وقال في المنتخب 
  ).َوآلھ وَسلَّم ثیاب حریر، فأمرني، فقسمتھا بین النساءلرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
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وروي، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 247ص[وقال المرتضى َعَلْیھ السَّالم في كتاب النھي 
: وَسلَّم بإسناد صحیح، أنھ نھى عن الركوب على النمور، وعن الصالة في الحریر، وقال

  )).وزینة من الخالق لھالنمور من متاع الكفار، ((
وقال القاسم، فیما روى عبداهللا بن الحسین، عن محمد، ]: 35ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

یكره لبس الحریر الثوب الذي فیھ الحریر إذا كان الحریر ھو األكثر : عن جعفر، عنھ
األغلب دون مافیھ من غیره، وال بأس إن كان دون ذلك، وإن ترك لبس ذلك، فھو أفضل 

  .جاء عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لما
سمعنا، : وقال الحسن بن یحیى وسئل عن لبس الذھب، والحریر؟ فقال]: 35ص 2ج[وفیھ 

عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ كره للرجال لبس الحریر، والتختم بالذھب، ولم 
هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن لباس الحریر إذا كان كلھ یكره ذلك للنساء، وإنما نھى النبي َصلَّى ا

من حریر، أو دیباج، وأما الثوب الملحم، فإن كان األكثر فیھ من الحریر، فھو من المنھي 
عنھ، یعني وإن كان األقل فیھ من الحریر، فقد رخص في لبسھ، والصالة فیھ جائزة 

وه، وفي لبس الكسا فیھ اإلبریسم، ورخص في لبس الثوب الذي فیھ العلم من الحریر، ونح
  .والصالة فیھ
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روینا، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن كثیر من : قال محمد]: 35ص 2ج[وفیھ 
أن النبي : الصحابة، وعن العلماء من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھم قالوا

الذھب، والدیباج، والحریر حرام على ذكور أمتي : (( َوآلھ وَسلَّم قال  َصلَّى اهللا َعَلْیھ



، وھذا المعمول علیھ، إال عند الضرورات، فقد أذن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ ))حالل إلناثھم
َوآلھ وَسلَّم للزبیر بن العوام لبس الحریر تحت الدرع في الحرب، وأذن لعبد الرحمن بن 

ر أبیض على جلده لجرب كان بھ، وقمل، وال بأس على النساء عوف في لبس قمیص حری
في لبس الحریر، واألمة، وأم الولد، والمدبرة، والمكاتبة بمنزلة الحرة في لباس الحریر 

  .ونحوه
الیجوز للرجال لبس ]: 246ص 6ج[وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 

خبار كثیرة رویت في ھذا الباب، منھا ماروي، الحریر المحض إال في الحروب، وذلك أل
خرج علینا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وفي إحدى : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ))).ھذان حرام على ذكور أمتي، وحل إلناثھا: ((یدیھ ذھب، وفي األخرى حریر، فقال
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د بن أرقم، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغیرھم، زی: وروي ھذا عن عدة من الصحابة
أھدیت لرسول اللَّھ : (عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

: یارسول اللَّھ ألبسھا، قال: َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حّلة لحمتھا وسراھا إبریسم، فقلت
فذكر فاطمة َعَلْیھا )) نفسي، ولكن اقطعھا خمرًا لفالنة، وفالنةال، أكره لك ما أكره ل((

أربع خمر، وأما في الحرب، فألنھ یكون جنة، وسالحًا، وإرھابًا للعدو، () السَّالم، فشقھا
وروي أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رخص لطلحة بن عبید اللَّھ في لبس 

  .ي ذلكالحریر، وال أحفظ خالفًا ف
وعن إبراھیم بن ) خبر]: (185ص 3ج[وقال األمیر الحسین َعَلْیھ السَّالم في الشفاء 

نھى رسول اهللا َصلَّى : (عبداهللا بن الحسن بن الحسن، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
القرآن اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن لبس القّسي والمعصفر ، وعن التخّتم بالذھب ، وعن قراءة 

بلدة في مصر : في الركوع والسجود دل ذلك على قبح فعل ھذه األشیاء، القس بفتح القاف
إنھ من صبغ : یعمل فیھا ثیاب فیھا حریر فیھا كثیر، فنسبت الثیاب إلیھا، والمعصفر قیل

مایصطبغ، ومایصبغ بھ أیضًا ؛ وألن فیھ : آل فرعون، الصبغ بكسر الصاد غیر معجمة
  ).ء، وقد لعن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم المتشبھین من الرجال بالنساءتشبیھًا بالنسا

* * * * * * * * * *  
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  فصل في لبس الخزِّ والمشبع بحمرة وغیر ذلك
وال بأس عندنا بلبس الخز ثبت لنا، عن : قال محمد]: 36ص 2ج[في الجامع الكافي 

  .أنھما لبسا الخز: َلْیھما السَّالمالحسین بن علي، وعلي بن الحسین َع
فیما روى عبداهللا بن الحسین، عن محمد النیروسي، عن جعفر، : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم

وال یلبس الرجل المقدم من الثیاب، وھو المشبع بالحمرة، ویكره لبس المشتھر إال في : عنھ
بأس للرجل بلبس الخاتم إذا  الحرب، والبأس بلبس العمائم السود مالم یفحش صبغھا، وال

لم یكن ذھبًا، ویلبسھ في أي یدیھ شاء، والذي علیھ أھل البیت لبس الخاتم في الیمین، وال 
بأس للنساء بلبس السابري، والشظوي، والعصیر إذا لم یشف، ولم تظھر منھا شيء مما 

  .یكره كشفھ، وما شف من ذلك، وسخف حتى یرى منھ ماال تحل رؤیتھ لم یحل لبسھ
أن : وروى الناصر للحق) خبر]: (244ص 1ج[وفي الشفاء لألمیر الحسین َعَلْیھ السَّالم 

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم تعمم بعمامة خز سوداء ، وأن الحسن بن علي، أو قال 



استشھد وعلیھ جبة خز، احتج بذلك الناصر للحق على : الحسین بن علي َعَلْیھم السَّالم
إنھ : ولیس ببعید أن یقال: باهللا)) م((وقال السید : إلى أن قال في الشفاء...بس الخزجواز ل

إجماع، وكره الھادي َعَلْیھ السَّالم الصالة في الخز، وذكر كالمھ في األحكام، والمنتخب 
  .فدل ھذا الكالم على أن المراد بھ جلد الخز دون وبره: قال السیدان األخوان: إلى قولھ

 * * * * ** * * * *  
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  فصل في لبس الخاتم
أنھ سئل عن لباس الخاتم : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 416ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم 

  .البأس بذلك مالم یكن ذھبًا: للرجال؟ فقال
  .لبس الخواتیم في األیمان: والذي علیھ أھل بیت النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

بذلك جاء األثر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : بن الحسین رضي اهللا عنھ قال یحیى
أنھ تختم في یمینھ، وعن علي َعَلْیھ السَّالم، وعن الحسن، والحسین، وعن خیار آل رسول 

عز  اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وذلك الواجب عندي ؛ ألن الخاتم یكون فیھ اسم اللَّھ
وجل، وذكره، فینبغي أن یبعد عن الیسار إلستعمالھا في إماطة مایماط بھا من األقذار من 

  .الغائط، وغیره
كذلك صح عندنا أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 123ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

  ().وَسلَّم تختم في یمینھ، وعلي، والحسن، والحسین َعَلْیھم السَّالم
حدَّثني أبي موسى بن جعفر، ]: 465ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم قال 

كان على خاتم محمد بن علي، ظني باهللا حسن، وبالنبي المؤتمن، وبالوصي ذي : قال
  .المنن، والحسین، والحسن

 َعَلْیھ قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 498ص[وفیھا 
  )).تختموا بالعقیق ؛ فإنھ الیصیب أحدكم غم مادام ذلك علیھ: ((َوآلھ وَسلَّم

یكره للرجل أن یتختم بالذھب، : قال الحسن، ومحمد]: 38ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
  .وال لباس المرأة، وال بأس بخاتم الفضة للرجل، والمرأة
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: حدَّثنا محمد بن أحمد بن ولید، قال: مد، قالحدَّثنا الحسین بن مح]: 38ص 2ج[وفیھ 
عمل واٍل ألھل المدینة ولیمة أو دعوة، ودعا : سمعت أبا جعفر، یقول: حدَّثنا سعدان، قال

أیش : فیھا الطالبیین، فأول من دخل من الطالبیین نظر إلیھ ، وخاتمھ في یمینھ، فقال لھ
أبو الطاھر أحمد بن عیسى، وخاتمھ تروي في ھذا، فلم یكن عنده فیھ شيء، ثم دخل بعده 

: یا أبا الطاھر أیش تروي في ھذا؟ فروى لھ سبعة أحادیث، فقال لھ: في یمینھ، فقال لھ 
  .مثلك یلبس الخاتم في یمینھ

بسنده عن آبائھ، عن ]: 247ص[وفي كتاب النھي للمرتضى محمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ونھى َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن عنھ َصلَّى : ((علي َعَلْیھم السَّالم

  )).التختم بالذھب للرجال
وقد تقدم كالم الھادي، والقاسم َعَلْیھ السَّالم في الذھب، وروایة الحسن بن یحیى َعَلْیھ : قلت

في ذلك في الباب،  السَّالم ، ومحمد بن منصور رضي اهللا عنھ، والمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم،



  .والفصل، الذین قبل ھذا
* * * * * * * * * *  
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  فصل في دباغ اإلھاب
دباغ : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، أنھ قال]: 301ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).اإلھاب طھوره، وإن كان میتة
أنھ سئل عن : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 415ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

الحدیث فیھا مختلف، وقد جاء فیھا من النھي عن : الجلود إذا دبغت جلود المیتة فقال
التنتفعوا من المیتة بإھاب، () رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في كتابھ إلى مزینة
یحل اإلنتفاع بلحمھا، والبشيء والعصب، والیحل اإلنتفاع بإھابھا، وال عصبھا كما ال

  .منھا
ویدل على ذلك ما أخبرنا ]: 26ص 1ج[وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 

حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا الناصر، قال: بھ أبو الحسین بن إسماعیل، قال
ید بن علي، عن آبائھ، عن أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن ز

التنتفعوا من المیتة : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علي َعَلْیھم السَّالم، قال
، فلما كان من الغد خرجت أنا وھو فإذا نحن بسخلة مطروحة على ))بإھاب ، والعصب

یارسول اللَّھ أین قولك : لتفق)) ماكان على أھل ھذه لو أنتفعوا بإھابھا: ((الطریق، فقال
  )).ینتفع منھا بالشيء: ((أمس؟ فقال

الأرى بأسًا بالصالة في جلود : قال أحمد بن عیسى]: 37ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
الثعالب، وغیرھا من السباع إذا دبغت، وأرى دباغھا طھورھا للحدیث عن النبي َصلَّى اهللا 

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
فیما حدَّثنا علي بن ھارون، عن أحمد، عن عثمان، عن : ْیھ السَّالموقال القاسم َعَل
یكره جلود المیتة كما یكره عظمھا ؛ ألن الذكاة تلزم جلدھا كما تلزم غیره : القومسي، عنھ

  .جلود الثعالب مكروھة، وكذلك جاء عن علي صلوات اهللا علیھ: من أعضائھا، وقال
* * * * * * * * * *  
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  ي العورة وكشفھا والنظر إلیھافصل ف
الذي رواه، عن آبائھ، عن علي ]: 249ص[قال المرتضى َعَلْیھ السَّالم في كتاب النھي 

نھى الرجل أن ینظر إلى عورة الرجل، ونھى المرأة أن تنظر إلى : (َعَلْیھم السَّالم ، قال
حمام إال بمئزر، عورة المسلم على المسلم حرام، ونھى أن یدخل ال: عورة االمرأة، وقال

  ).من كان یؤمن باهللا، والیوم اآلخر فال یدخلن إال بمئزر: وقال
ینبغي للمرأة أن ترخي درعھا، ]: 416ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

  .وتجر إزارھا حتى تستتر قدماھا، وغیرھما منھا
َوآلھ وَسلَّم أنھا قالت للنبي َصلَّى  عن أم سلمة زوج النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ: وفي ذلك مابلغنا

: قالت)) ترخي شبرًا: ((فالمرأة یارسول اللَّھ، فقال: اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لما ذكر األزرار
  )).فذراعًا التزید علیھ: ((إذن ینكشف عنھا، قال

ینبغي للمرأة أن تجر من ذیولھا، ومالحفھا حتى : قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ



  .ستتر جوانبھا، وقدماھا، ولیس للرجال ذلك أكثر مایرخي الرجل ثوبھ إلى ظھر قدمھی
الینبغي ألحد أن یكشف : قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ]: 413ص 2ج[وفیھا 

عورتھ لدخول الماء، أو لدخول الحمام ألن اللَّھ قد أمر بستر العورات، وقد قال رسول اللَّھ 
ویستحب لمن دخلھما )) عورة المؤمن على المؤمن حرام: ((آلھ وَسلَّم َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو

  .وحده أن یستتر أیضًا، ونوجب على من دخلھما مع غیره اإلستتار إیجابًا

)1/872(  

  

عورة المسلم على المسلم حرام، وروي ذلك : قال محمد]: 38ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
إن العبد إذا بدت : ((م، وعن علي صلى اهللا علیھ قالعن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

  )).عورتھ أعرض عنھ الملك
نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا ]: 419ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام أیضًا 

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقیھ، وأن یحتبي بالثوب الواحد 
فرجھ منھ شيء، وعن المشي في فرد نعل، وعن القرآة في الركوع، وعن لبس  لیس على

الذھب، وتختمھ ، وعن لبس المعصفر للرجال، وغیره من المصبوغ إال في منازلھم بین 
  .أھلھم

إنما نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن اإلشتمال بالثوب : قال یحیى بن الحسین
حد الشقین ؛ ألنھ إذا فعل ذلك بدا فرجاه، وفخذاه، وإنما تلك لبسة جفاة الواحد على أ

  .األعراب األردیاء، وأھل الدعارة من سكان القریة السفھاء
: عن آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 250ص[وفي المناھي للمرتضى َعَلْیھ السَّالم 

بھم في حال من الحال، وتمشي مشیة الرجل، ونھى أن تلبس المرأة لباس الرجال، وتشبھ 
: وتكلم بكالمھ، ونھى الرجل أن یتشبھ بالمرأة في لباسھا، وفي كالمھا، وفي مشیھا، وقال

  )).لعن اللَّھ ورسولھ من فعل ذلك من الرجال، والنساء((
* * * * * * * * * *  

)1/873(  

  

  فصل في الخضاب
وال بأس بتغییر الشیب إن غیره ]: 414ص 2ج[ قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام

مغیر، وتركھ على خلق ربھ أفضل، وقد روي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 
إني أكره أن أغیر لباسًا ألبسنیھ : (قال) لو غیرت لحیتك: (السَّالم أنھ قیل لھ حین كثر شیبھ

  ).اللَّھ عز وجل
وال بأس بتغییر الشیب ]: 249ص 6ج[م في شرح التجرید وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّال

بالخضاب، وتركھ أفضل ، والخضاب مما الخالف في جوازه، وقد روي عن كثیر من 
  .السلف من أھل البیت وغیرھم

رأیت عبداهللا : قال محمد في روایة عبداهللا بن الحسین]: 37ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
ن إبراھیم الأرى على أحد منھم أثر خضاب برأسھ، بن موسى، وأحمد بن عیسى، وقاسم ب

وال لحیتھ ، وقد بلغني أن عبداهللا بن موسى مس شیئًا من صغره، ولم أره، ورأیت أبا 
  .الطاھر یخضب یده بالحنا

البأس بالخضاب بالسواد، وكان محمد بن الحنفیة یخضب : حدَّثنا جعفر، عن قاسم، قال
یا أمیر المؤمنین لو غیرت : الم أنھ قیل لھ بعدما شاببالوسمة، وذكر عن علي َعَلْیھ السَّ



  .وقد كان الحسن، والحسین یخضبان) إني ألكره أن أغیر لباسًا ألبسنیھ اللَّھ: (لحیتك، فقال
تخضب : ((كرھھ علي لما قال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال محمد بن منصور

  .حمد جائز الخضاب بالوسمة، والحناء، والكتمیرید ھامتھ، قال م)) ھذه من ھذه

)1/874(  

  

أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن ]: 250ص 2ج[وقال المرشد باهللا في أمالیھ 
حدَّثنا أبو محمد سھل بن أحمد بن عبداهللا بن سھل : قال - بقراءتي علیھ  - بن علي التنوخي 

حدَّثنا موسى بن : شعث أبو علي الكوفي، قالحدَّثنا محمد بن محمد بن األ: الدیباجي، قال
إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسین بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم 

حدَّثنا أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر، عن أبیھ، عن جده علي، عن أبیھ، عن : السَّالم، قال
ثالث یطفین نور : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا: علي َعَلْیھم السَّالم ، قال 

من قطع ود أبیھ ، وغیر شیبھ بسواد، ووضع بصره في الحجرات من غیر أن : العبد
  )).یؤذن لھ

ومنھ قول : وقال اإلمام الناصر أبو الفتح الدیلمي َعَلْیھ السَّالم في برھانھ تفسیر القرآن
إن اللَّھ یبغض الشیخ الغربیب یعني الذي یخضب : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).بالسواد
* * * * * * * * * *  

)1/875(  

  

  فصل في المرأة تصُل شعرھا بغیره
البأس أن تصل المرأة في شعرھا ]: 414ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

أن تصلھ بشيء من شعرھا، شعرًا، أو صوفًا من شعر الغنم، فأما شعر الناس فال یحل لھا 
: وفي الواصلة شعرھا بشعر الناس ما یروى عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  ).أنھ لعن الواصلة والمتوصلة(
الینبغي للمرأة أن تصل شعرھا : وعلى قول محمد]: 38ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

: أو شعر الغنم ؛ ألن أحمد قالبشعر الناس ، وال بأس أن تصل شعرھا بصوف الضأن 
أنھ كان الیرا بأسًا : فیما روى محمد بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عن أبیھ

بشعر الیّز، وھي الشاة، وبكل شعر ماخال شعور الناس فإنھ میتة، وكان أھلھ یفعلون ذلك 
فال  - أن یعني أن أھلھ كن یصلن شعرھن بشعر الغنم، أو صوف الض - بعلمھ، وال ینھاھم 
إذا سقطت خصلة من شعر في إناء كره أن : البأس بھ، وقال محمد: ینھاھّن، قال محمد

  .یتوضأ بھ أو یشرب
* * * * * * * * * *  
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)1/876(  

  

  خاتمة فیما ُنِھي عنھ
عن آبائھ، عن ]: 249ص[روى المرتضى محمد بن یحیى بن الحسین في كتابھ النھي 



نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم النساء عن دخول (: علي َعَلْیھم السَّالم، قال
ونھى أن تقبل شھادة النساء في حد من )) لعن اللَّھ داخالت الحمام: ((الحمام، وقال

الحدود، ونھى أن تقبل شھادتھن في شيء إال ومعھن رجل، إال في اإلستھالل، أو في 
  .الرضاع

ة الیملكھا، ونھى االمرأة أن تستعین بالرجل لحملھا على ونھى أن یردف الرجل دابتھ امرأ
دابتھا ، ونھى النساء أن یلي ذلك منھّن غیر رجالھّن ، ونھى االمرأة أن تسافر إال مع 

زوج، أو ذي رحم محرم ، ونھى أن تدخل المرأة المتھمة على المرأة المأمونة في دینھا، 
ؤمن باهللا والیوم اآلخر، ونھى المرأة أن ونھى أن تدخل المذكرة من النساء على امرأة ت

تعصي زوجھا في شيء یھواه مالم یحملھا على معصیة اللَّھ ، ونھى عن الكھانة ، ونھى 
من تكھن أو تكھن لھ فلیس من اهللا في شيء، ونھى عن : أن یصدق الكاھن، ویؤتى، وقال

من فعل ذلك : لمجالسة المخنث، وعن إجابة دعوتھ، وعن أكل طعامھ وعن مناكحتھ، وقا
: فقد برئ اللَّھ ورسولھ منھ، ونھى عن اللعب بالحمام، وروي أنھ رأى رجًال یلعب بھ فقال

ونھى عن جر اإلزار، ونھى أن یكتم الرجل ماعلمھ اللَّھ إذا أتاه )) شیطان یتبع شیطان((
ھ من كتم أخاه نصیحة أو فضال یطلبھ إلیھ لینتفع ب: ((من یریده، ومن ینتفع بھ، وقال

َوِإْذ َأَخَذ اللَُّھ ِمیَثاَق الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَبیُِّننَُّھ {: حرمھ اللَّھ یوم القیامة مایرجو، ثم قرأ
ونھى َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن كتمان ] 187:آل عمران[}اآلیة..ِللنَّاِس َوَلا َتْكُتُموَنُھ

ونھى عن عون )) یسئل عنھ جاء یوم القیامة مغلوًالمن كتم علمًا : ((العلم إذا طلب، وقال
  ).الظالمین، ونھى عن صحابة الخائنین

* * * * * * * * * *  

)1/877(  

  

  باب في تحریم الغناء وآالت اللھو
قال : عن آبآئھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 423ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

من تغنى أو غنى لھ، أو ناح أو نیح لھ، أو أنشد : (( ھ َوآلھ وَسلَّم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْی
أتاه شیطانان، فیجلسان على منكبیھ یضربان صدره  - وھو فیھ كاذب  - شعرًا، أو قرضھ، 

  )).بأعقابھما حتى یكون ھو الساكت
: ]3/1577:الرأب[، ]2/264:العلوم [وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم بلفظ 

حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عیسى، عن أبیھما، عن حسین بن : أخبرنا محمد، قال
  .إلى آخر السند مثلھ...علوان، عن أبي خالد

  .عن محمد، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 43ص 2ج[ونحوه في الجامع الكافي 
بئس : (ي َعَلْیھ السَّالم، أنھ قالعن آبائھ، عن عل]: 423ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).البیت بیت الیعرف إال بالغنَّاء، وبئس البیت بیت الیعرف إال بالفسوق، والنیاحة
إن أول من : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: بھذا السند قال]: 423ص[وفیھ 

  )).تغنَّى إبلیس لعنھ اللَّھ، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح
بالسند ]: 3/1578:الرأب[، ]3/264:العلوم[وھما في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

  .المتقدم فیھا
  .عن محمد أیضًا عنھما]: 43ص 2ج[وھما في الجامع الكافي 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن ]: 306ص[وھما في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم بلفظ 
حدَّثنا أحمد بن محمد بن : أخبرنا محمد بن بالل، قال: قال إبراھیم الحسني رحمھ اللَّھ،

حدَّثنا الحسن بن الحسین العرني، عن : حدَّثنا الحسین بن عبد الواحد، قال: سالم، قال
  .إلى آخر سند األمالي...حسین بن علوان



)1/878(  

  

لیس في و) الفسق، وزیادة بئس البیت بیت الیعرف إال بالشراب: (والمجموع مثلھما بلفظ
  ).ثم حدا: )الحدیث لفظ

قال رسول اهللا : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 423ص[وفي المجموع أیضًا 
إیاكم والغنَّاء ؛ فإنھ ینبت في القلب النفاق كما ینبت الماء : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).الشجر
  .بالسند المتقدم]: 3/1578:الرأب[، ]2/265:العلوم[وھو في أمالي أحمد بن عیسى 

: عن محمد، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 43ص 2ج[وھو أیضًا في الجامع الكافي 
  .نحوه

قال رسول اللَّھ : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 423ص[وفي المجموع أیضًا 
  )).مغنیة حرامكسب البغي، وال: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

بالسند ]: 3/1581:الرأب[، ]2/265:العلوم[وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
إن عندي جاریة أصبتھا، وقد علمت : أتاه رجل فقال: عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال: المتقدم

: آلھ وَسلَّم یقولویحك فعلمھا القرآن فإني سمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو: النوح، فقال
  )).التعلموھن النوح وال الغنَّاء فإن كسبھما حرام((

  .عن محمد عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 43ص 2ج[ومثل األمالي في الجامع الكافي 
سمعت : عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 424ص[وفي المجموع أیضًا 

إسبال : عشر من عمل قوم لوط فاحذروھّن: ((وَسلَّم یقول رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ
الشارب، وتصفیف الشعر، ومضغ العلك، وتحلیل اإلزار، وإسبال اإلزار، وإطارة الحمام، 

  )).والرمي بالجالھق، والصفیر، واجتماعھم على الشراب، ولعب بعضھم ببعض

)1/879(  

  

، ] 269/  3: العلوم [  وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم بلفظ
حدَّثني أحمد بن صبیح، عن حسین، عن أبي خالد، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1590:الرأب[

  )).وتنقیض العلك: ((إلى آخره مثلھ بلفظ...عن زید
بلغنا، عن زید بن علي، ]: 525ص 2ج[وھو أیضًا في األحكام للھادي َعَلْیھ السَّالم بلفظ 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : الب َعَلْیھم السَّالم، قالعن آبائھ، عن علي بن أبي ط
  ).تحلیل اإلزرار: (مثلھ، وفي نسخة: وَسلَّم

حدَّثنا ]: 3/1585:الرأب[، ]2/267:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
ه، عن علي َعَلْیھ حدَّثنا عباد بن موسى بن عمیر، عن جعفر، عن أبیھ، عن جد: محمد، قال
بعثت بكسر المعزاف، : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

، ثم قال ))والمزمار، وأقسم ربي الیشرب عبد في الدنیا خمرًا إال سقاه یوم القیامة حمیمًا
وكسب المغني سحت، كسب المغنیة سحت، : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).وكسب الزانیة، وحقًا على اللَّھ أن الیدخل الجنة لحمًا نبت من سحت
وروى محمد بإسناده عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 42ص 2ج[وھو في الجامع الكافي 

  .بعد الزانیة) سحت(وزیادة )) إلخ..بعثت: ((وَسلَّم
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حدَّثني علي، ومحمد ابنا : حدَّثنا محمد، قال]: 3/1573:الرأب[، ]2/263:العلوم[وفیھا 
أحمد بن عیسى ، عن أبیھما، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن 

اال : (أنھ مّر بقوم یلعبون بالنرد، فضربھم بدرتھ حتى فرق بینھم، ثم قال: آبائھ، عن علي 
بھا غیر قمار كالمتلطخ بشحم  إن المالعبة بھذه قمار كأكل لحم الخنزیر، والمالعبة

  ).ھذه كانت میسر العجم، والقداح كانت میسر العرب: (ثم قال) الخنزیر، وبدھنھ
اللعب بالنرد : ثم قال: إلى قولھ...عن محمد مرسًال]: 42ص 2ج[وھو في الجامع الكافي 

  .قمار
 بن داھر حدَّثني عبداهللا: حدَّثنا محمد، قال]: 3/1574:الرأب[، ]2/263:العلوم[وفیھا 

الرازي، عن أبیھ، عن سعید بن طریف، عن األصبغ بن نباتھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، 
الیھودي، والنصراني، والمجوسي، والمتفكھین باألمھات، والذین : ستة الیسلم علیھم: (قال

  ).بین أیدھم الخمور، والریاحین، والذین یلعبون بالشطرنج
  .عن محمد مرسًال]: 42ص 2ج[ونحوه في الجامع الكافي 

المتفكھون بأمھاتھم الذین : قال أبو جعفر]: 3/1574:الرأب[، ]2/263:العلوم[وفیھا 
  .یعیبون الناس بما یكرھون حتى یشمتوا

* * * * * * * * * *  
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  َعْشٌر من السنَّة: فصل في الختان، وفي
الختان : (َلْیھم السَّالم، قالعن آبائھ، عن علي َع]: 425ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).سنة للرجال تكرمة للنساء
المضمضة، واإلستنشاق، : عشر من السنة: (بھذا السند عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 424ص[وفیھ 

وإحفاء الشارب، وفرق الرأس، والسواك، وتقلیم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، 
  ).اإلستنجاء: والختان، واإلستحداد، وھو

قال رسول اللَّھ ]: 495ص[ي صحیفة علي بن موسى الرضى بسنده عن آبائھ قال وف
  )).أختنوا أوالدكم یوم السابع فإنھ أطھر، وأسرع نباتًا للحم: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الَوَصایا
  باب في الوصیة للوارث

: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 377ص[ْیھ السَّالم في مجموع اإلمام زید َعَل
  ).الوصیة لقاتل، وال لوارث، وال لحربي(

حكم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 426ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
لى الرشد والحق، وَسلَّم بأن الوصیة لوارث، وھذا عندي فصحیح من قولھ، ألنھ أقرب إ

وأبعد من الظلم، والباطل ؛ ألنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قد نھى أن ینحل الرجل ابنھ 
نحًال دون سائر ولده، ولم یختلف في ھذه الروایة، والوصیة إن لم تكن أوكد من النحل 

  .فلیست تكون بدونھ
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الوصیة : ((ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بقولھوإنما أراد رسول اللَّ: قال َعَلْیھ السَّالم
التسویة بین الورثة، وأن یصیر إلى كل وارث ماحكم اللَّھ بھ من میراثھ، فأما )) لوارث

الثلث فلھ أن یوصي بھ لمن شاء من قریب أو بعید، فإذا جازت الوصیة للبعید فالقریب 
ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على الموصي أن أجدر أن تجوز لھ، وإنما حضر رسول اللَّھ َصلَّ

یوصي لبعض الورثة بماال یملكھ دون سائرھم، وذلك فھو مازاد على الثلث، فأما الثلث 
الذي ھو أملك بھ منھم، ففعلھ جائز فیھ، وحكمھ ماض علیھ یوصي بھ لمن شاء من 

رحم القریبة أقرب قریب، أو بعید ؛ ألن اللَّھ قد أطلق أن یوصي بھ لمن شاء ، وصلة ال
إلى اللَّھ من صلة األجنبي ، ورسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى أن یأمر بصلة 

: الرحم، ویؤكدھا، ویحث على التزید أقرب منھ إلى أن ینھى عن ذلك، ولیس یخرج قولھ
یما الیملك وال یجوز علیھ عندنا إال على ماقلنا من أنھ لم یجزھا ف)) والوصیة لوارث((

  .مما زاد على الثلث
: وعن محمد، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال]: 207ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

  )).التجوز وصیة لوارث، وال اقرار بدین((
التجوز الوصیة لوارث البقلیل، والكثیر إال : (وعن الشعبي، عن علي صلى اهللا علیھ، قال

  ).أن یشاء الورثة
 ** * * * * * * * *  
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  فصل في الوصیة بأكثر من الثلث
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 377ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الوصیة، وال میراث حتى یقضي الدین، وألن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى (
لث، ومن أوصى بالثلث فلم یترك بالربع ، وألن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالث

  ).شیئًا
عن رجل أوصى لرجل بثلث مالھ، وآلخر بربعھ؟ : سألت زیدًا بن علي َعَلْیھما السَّالم

خذا ماًال لھ ثلث، وربع وھو اثنا عشر، فالثلث أربعة، والربع ثالثة فیكون الثلث : (فقال
  ).بینھما على سبعة

أخبرنا السید أبو العباس الحسني رحمھ اللَّھ، : ھوفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اللَّ
حدَّثنا : حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق ، قال: قال 

حدَّثني زید بن : حدَّثني أبو خالد، قال: حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان، قال : المحاربي، قال 
الوصیة، والمیراث حتى یقضي : (لسَّالم، قالعلي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم ا

الدیون، وألن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، وألن أوصي بالربع أحب 
  ).إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلن یترك مقالھ

الیجوز ألحد أن یوصي بأكثر من الثلث، وروى : قال أحمد، ومحمد: وفي الجامع الكافي
ألن أوصي بالسدس أحب إلي من أن أوصي : (ناده عن علي صلى اهللا علیھ قال محمد بإس

بالخمس، وألن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وألن أوصي بالربع أحب 
  ).إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم یترك

* * * * * * * * * *  
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  فصل في إشارة الموصي برأسھ
لو أن رجًال حضرتھ الوفاة، ]: 429ص 2ج[ي َعَلْیھ السَّالم في األحكام قال الھاد

، فقال - أي نعم  - یافالن تعتق عبدك فالنًا فأشار برأسھ : فأصمت، فقال لھ بعض الورثة 
نعم، فقد روي عن الحسن والحسین َعَلْیھما السَّالم : تصدق بكذا، وكذا من مالك، فقال: لھ

نة أبي العاص بن الربیع األموي، وأمھا زینب ابنة رسول اللَّھ أنھما فعال ذلك بإمامة اب
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وكان علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم قد تزوجھا من بعد وفاة 
فاطمة ابنة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وذلك أن فاطمة ابنة رسول اللَّھ َصلَّى 

َلْیھ َوآلھ وَسلَّم سألتھ أن یتزوجھا، وھي ابنة اختھا، فأشارت برأسھا نعم، فأجازا ذلك، اهللا َع
وأنفذاه، وما روي أنھما صلوات اللَّھ علیھما فعال ذلك حتى خاطباھا في ذلك الوقت إال 

  .وقد أیقنا أن معھا طرفًا من عقلھا
  .فإذا كان ذلك كذلك صح، وجازت إشارتھا: قال یحیى بن الحسین
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 - أي نعم  - توصي بكذا، فأشار برأسھ : وإذا قیل للمریض: قال محمد: وفي الجامع الكافي
أن الوصیة التجوز ، وروي ذلك عن علي صلى اهللا علیھ، وھو قول : فالمعمول علیھ 

یجوز اإلیماء فإذا أوصى المریض بوصیة، وھو صحیح : أھل الكوفة ، وقال أھل المدینة 
الوصیة، ثم اعتقل لسانھ، ثم حضر الشھود، ثم قریت علیھ الوصیة، فأومى العقل، وكتب 

فبلغنا أن الحسن، والحسین صلى اللَّھ علیھما أجازا ھذا، ومثلھ قول  - یقر بما فیھا  - برأسھ 
أھل المدینة ، وأما الكوفیون فإن ھذا عندھم الیجوز، وأما وصیة األخرس إذا قریت علیھ 

  .مایعرف أنھ أقرار بالوصیة فھو جائز النعلم في ذلك خالفًا وصیتھ فكان منھ اإلیماء
  فصل في من یوصي بمثل نصیب أحد ورثتھ

حدَّثني أبي أبو : حدَّثنا محمد بن عمران بن أبي لیلى، قال: قال محمد: في الجامع الكافي
في رجل ترك بنات، وأبوین، وأوصى : (لیلى، عن الشعبي، عن علي صلى اهللا علیھ 

خرى بمثل حظ إحدى بناتھ ، فھي على اثنین وعشرین، للتي أوصى لھا من ذلك المرأة أ
أربعة، وللبنات ثلثا مابقي بعد الوصیة ، وھو اثنا عشر فنصیب كل واحدة من البنات 

  ).أربعة، ولألبوین السدسان بعد الوصیة ستة
  )ص(فصل في أعلم األمة وأقضاھا بعد الرسول 

وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 448ص 2ج[ي األحكام قال الھادي َعَلْیھ السَّالم ف
  )).علّي أعلم القوم وأقضاھم: ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
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واهللا لو أطعتموني لقضیت بینكم بالتوراة : (وبلغنا عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول: قال
اللھم : بینكم باإلنجیل حتى یقول اإلنجیل اللھم قد قضى بي، ولقضیت: حتى تقول التوراة

اللھم قد قضى بي، ولكن واهللا : قد قضى بي، ولقضیت بینكم بالقرآن حتى یقول القرآن
  ).التفعلون، واهللا التفعلون

بعثني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى الیمن : (وروي عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ قال



وقدمناه في الدیات ) إلى آخر الحدیث...أحیاء العرب قد حفروا زبیة لألسدفوجدت حیًا من 
في فصل المتصادمین فراجعھ ثمة رجعنا إلى تمام روایة الھادي، وبلغنا عن أمیر 

  .المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ وجد درعًا لھ عند نصراني
س إلى آخر كالم إلى آخر الروایة التي قدمناھا في كتاب القضاء في فصل الحب: قلت

الھادي َعَلْیھ السَّالم في احتجاجھ على فضل أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ وعلمھ 
  .وماورد فیھ من اآلیات
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب السِّیِر
  باب في اإلمام الذي تجب طاعتھ ونصرتھ

: علي َعَلْیھم السَّالم، قال عن آبائھ، عن]: 361ص[في مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 
قال اإلمام الھادي ).من مات ولیس لھ إمام مات میتة جاھلیة إذا كان اإلمام عدًال برًا تقیًا(

اإلمام الذي تجب ]: 459ص 2ج[إلى الحق یحیى بن الحسین َعَلْیھم السَّالم في األحكام 
ویكون ورعًا تقیًا صحیحًا  طاعتھ ھو أن یكون من ولد الحسن، أوالحسین َعَلْیھما السَّالم،

نقیًا، وفي أمر اللَّھ عز وجل جاھدًا، وفي حطام الدنیا زاھدًا، فھمًا بما یحتاج إلیھ، عالمًا 
بملتبس مایرد علیھ، شجاعًا كمیًا، بذوًال، سخیًا، رؤفًا بالرعیة، رحیمًا، متعطفًا، متحننًا، 

مستأثر علیھم، وال حاكم بغیر حكم  حلیمًا، مواسیًا لھم بنفسھ، مشاركًا لھم في أمره، غیر
اللَّھ فیھم، رصین العقل، بعید الجھل، آخذًا ألموال اللَّھ من مواضعھا، رادًا لھا في سبلھا، 

مفرقًا لھا في وجوھھا التي جعلھ اللَّھ لھا، مقیمًا ألحكام اللَّھ، وحدوده، آخذًا لھا ممن وجبت 
ید، شریف أو دني، التأخذه في اللَّھ لومة علیھ، ووقعت بحكم اللَّھ فیھ من قریب، أو بع

الئم، قائمًا بحقھ، شاھرًا لسیفة، داعیا إلى ربھ، مجتھدًا في دعوتھ ، رافعًا لرایتھ ، مفرقًا 
للدعاة في البالد، غیر مقصر في تألیف العباد، مخیفًا للظالمین، مؤمنًا للمؤمنین، الیأمن 

، قد باینھم وباینوه، وناصبھم وناصبوه، فھم لھ الفاسقین، وال یأمنونھ، بل یطلبھم ویطلبونھ
خائفون، وعلى ھالكھ جاھدون، یبغیھم الغوائل، ویدعوا إلى جھادھم القبائل، متشردًا 

عنھم، خائفًا منھم، التردعھ والتھولھ األخواف، والیمنعھ عن اإلجتھاد علیھم كثرة 
یة السبطین الحسن اإلرجاف ، شمري مشمر، مجتھد غیر مقصر ، فمن كان كذلك من ذر

والحسین َعَلْیھما السَّالم فھو اإلمام المفترضة طاعتھ، الواجبة على األمة نصرتھ، ومن 
  قصر عن ذلك، ولم ینصب نفسھ، ویشھر سیفھ،
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ویباین الظالمین، ویباینوه، ویبین أمره، ویرفع رایتھ لتكمل الحجة لربھ على جمیع خلقھ 
، وظاھر ما یبدي لھم من سریرتھ فیجب بذلك على األمة بما یظھر لھم من حسن سیرتھ

المھاجرة إلیھ ، والمصابرة معھ، ولدیھ فمن فعل ذلك من األمة من بعد ما أبان لھم 
صاحبھم نفسھ ، وقصد ربھ ، وشھر سیفھ، وكشف بالمباینة للظالمین رأسھ فقد أدا إلى اللَّھ 

ة ساطعة منیرة بینة قاطعة ؛ لیھلك فرضھ، ومن قصر في ذلك كانت الحجة هللا علیھ قائم
  .من ھلك عن بینة، ویحیا من حي عن بینة، وإن اللَّھ لسمیع علیم
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فیما حدَّثنا علي بن محمد، عن : قال أحمد بن عیسى]: 44ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
قلت ألحمد بن : محمد بن ھارون، عن سعدان بن محمد، عن محمد بن منصور، قال

ْیھ السَّالم تخاف علي من ھذا األمر شیئًا إن أدركني الموت على ھذا یعني تركنا عیسى َعَل
ال، إذا كنت مرصدًا، وسمعت رجًال یناظره في جلوسھ عن ھذا األمر، فكان : الجھاد؟ قال

ألیس قد صبر علي صلوات اهللا علیھ على الجور حتى وجد القوة ، قیل : من حجتھ أن قال
فیما حدَّثنا علي بن محمد بن : على عثمان، وقال أحمد: العلى أي جور صبر؟ ق: لھ 

، ()حدَّثنا محمد بن سندان: حدَّثنا علي بن أحمد بن حاتم، قال: الحسین الھمداني ، قال 
قال اللَّھ عز وجل في ابتالء الناس : حدَّثنا محمد بن جبلة، عن أحمد بن عیسى، قال: قال

ِذیَن َءاَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر َیاَأیَُّھا الَّ{: بالطاعة، والمعصیة
فجعل الطاعة فریضة، وصل بھا طاعة والة أمره بطاعة رسولھ ، ] 59:النساء[}ِمْنُكْم

وطاعة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بطاعتھ فوالة األمر ھم القوامون بدین اللَّھ 
الذابون عن حرم اللَّھ وخلقھ، الداعون إلیھ من أدبر عنھ اصطفاھم لذلك ، في خلقھ 

فرضیھم لھ ، وشرفھم بذلك، وكرمھم بھ، أو جعل طاعتھم فریضة من فرائضھ، 
ومعصیتھم مقرونة بمعصیتھ، ثم أخلصھم بالتطھیر فأختصھم بالتخییر، وقدمھم في النعمة 

ي ھي أعظم الدرجات بعد النبؤة ، وفرض ، وفضلھم بالتكرمة ، واصطفاھم باألمانة الت
علیھم القیام بالكتاب والسنة ، وفرض لھم على العباد حقوقًا أختصھم بھا، وجعل ھذه 

  الحقوق موصلة بحقھ مطوقة على
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جمیع خلقھ، ثم ضاعف لھم الثواب، وضاعف علیھم العقاب بقدر ما ولوا، وما ولوا من 
تضاعف الحساب، والذنوب، وذلك المخصوص بالنعمة أمر العباد، فعظمت الخطوب في 

المقدم بالتكرمة متظاھرة علیھ الحجة، وإن كانت لكل واحد الزمة، ولیس لإلمام أن 
ینتقص الرعیة حقھا، وال للرعیة أن تنتقص حق إمامھا، فإن خالف كتاب اللَّھ، وسنة 

بسط علیھم بالجبریة ، والتنكیر رسولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ولم یعدل بینھم ، و
علیھم فمنعھم حقوقھم، واستأثر علیھم بفیھم، وأظھر الفساد، والمنكر فال طاعة لھ علیھم 

، ووالیتھم، وحرمت علیھم طاعتھ، ومعاونتھ، ()في معصیة خالقھم، وحرمت علیھ إمامتھم
أمره فإنھ الوالیة  وكان حق اللَّھ علیھم مجاھدتھ حتى یفي إلى أمر اللَّھ، أویعتزل والیة

َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم {لمن لم یحكم بما أنزل اللَّھ؛ لقول اللَّھ عز وجل 
] المائدة[})47(َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن{] المائدة[})45(الظَّاِلُموَن

وال یحل للمؤمنین اإلقرار ] المائدة[})44(ْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَكاِفُروَنَوَمْن َل{
بحكم الكافرین، وال الظالمین، وال الفاسقین، وال الرضا بھ ؛ فیكونون شركاؤھم في مأثمھ 

طھ، ومن فإنھ من أقر ورضي بمعصیة اللَّھ فقد عصى، ومن عصى اللَّھ فقد استحق سخ
سخط اللَّھ علیھ كانت النار أولى بھ، نعوذ باهللا من سخطھ، ونعوذ بھ من اإلقرار 

بمعصیتھ، الرضا بفعال الظلمة من عباده، ونستعین باهللا على تأدیة حقھ في مجاھدة من 
  أوجب علینا جھاده، فإنھ
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، وسبیلھ إحیاء كتاب اللَّھ، الحول، والقوة إال باهللا، وقد عظم اللَّھ ثواب الجھاد في سبیلھ
َیاَأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة {: وسنة نبیھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

، وقال اللَّھ ]الصف[})13(َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن: إلى قولھ تعالى).. 10(ُتْنِجیُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِلیٍم
: وقال] 111:التوبة[}اآلیة..ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأْنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم{ :عز وجل

َفالَِّذیَن َھاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َوُأوُذوا ِفي َسِبیِلي َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا َلُأَكفَِّرنَّ َعْنُھْم {
َلا َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأوِلي {: وقال] 195:آل عمران[} اآلیة..َسیَِّئاِتِھْم

 الضََّرِر َواْلُمَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم َفضََّل اللَُّھ اْلُمَجاِھِدیَن ِبَأْمَواِلِھْم
: وقال ] 95،96:النساء[} )96(َغُفوًرا َرِحیًما: إلى قولھ..َوَأْنُفِسِھْم َعَلى اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة

ْیَماَن َلُھْم َوِإْن َنَكُثوا َأْیَماَنُھْم ِمْن َبْعِد َعْھِدِھْم َوَطَعُنوا ِفي ِدیِنُكْم َفَقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّھْم َلا َأ{
م، وأمركم بقتالھم، ثم كرر فسماھم أئمة الكفر بنكثھم أیمانھ] التوبة[})12(َلَعلَُّھْم َیْنَتُھوَن 

اآلیتین، فإال یكون عدوكم ] 13:التوبة[}َأَلا ُتَقاِتُلوَن َقْوًما َنَكُثوا َأْیَماَنُھْم{: ذلك علیھم، فقال
ھؤالء الذین بحضرتكم ھم المخصوصین بھذه اآلیة فإنھم إخوان من مضى قبلكم في 

  نكثھم، وكفرھم، وجرآتھم على اللَّھ،
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وحجة اللَّھ في الماضین كحجتھ في الباقین، وأمره فیھم واحد بال تغییر، وال  وفجورھم،
  .تبدیل

سألت أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم : قال محمد]: 49ص 2ج[وفي الجامع الكافي أیضًا 
قد عرفت أھلك فصف الرجل منكم الذي إذا دعى وجبت علینا، وعلى األمة إجابتھ، : قلت

الورع العاقل الشدید العقدة العالم بما یجب من األمور، واألحكام : الوبیعتھ، ومعاونتھ؟ فق
  .العالم باختالف الناس وإن كان دون ھذه الصفة كبعض األسالف جاز

فیما حدَّثنا علي بن محمد، عن علي بن الحسین، عن علي ]: 49ص 2ج[وقال أحمد أیضًا 
مام منا أھل البیت الواجب واإل: بن حاتم، عن محمد بن سندان، عن محمد بن حبلة عنھ

طاعتھ، وإجابتھ من أطاع ربھ، وأشعر تقوى اللَّھ قلبھ، وشمر في اللَّھ ثوبھ، وأطال في اللَّھ 
خوفھ، واشتدت بأمور المسلمین عنایتھ فیتحنن علیھم برأفتھ، ویعطف علیھم برحمتھ، 

ھ، وأینع فیھم ویتفقد أمورھم بنظره، وكال صغیرھم، وكبیرھم بعینھ، وأحاطت علیھم شفقت
آثار نبیھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فخلفھ فیھم بعده، وسلك فیھم قصده، وأحیا فیھم سنتھ، 

وأظھر فیھم شریعتھ، وسار فیھم بسیرتھ، فواساھم بنفسھ، وعدل بینھم بقسمھ الموثوق 
استحفضھ، فإذا بعقلھ، ودینھ، وفھمھ، وعلمھ، المأمون عندھم عیبھ، المؤدي حق اللَّھ فیما 

  .كان كذلك فقد استوجب منھم الطاعة، واستحق منھم اإلجابة
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أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 49ص 2ج[وقال الحسن بن یحیى َعَلْیھ السَّالم 
، فإذا وَسلَّم على أن الداعي منھم إلى أمر اللَّھ ینبغي أن یكون عالمًا بما یدعو إلیھ عامًال بھ

كان كذلك وجب معاونتھ على أمر اللَّھ ، والشرائط التي توجب لھم أن یستحقوا بھا مقام 
العلم بالكتاب، والسنة، والجھاد : الرسول، ویستوجبون بھا أن یكونوا متبوعین غیر تابعین

في سبیل اللَّھ، العدل ، والزھد، والتقوى، وأداء األمانات إلى أھلھا، فمن كانت فیھ ھذه 
لخصال من أھل بیت النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقد وجب على أھل بیتھ، وعلى ا

المسلمین اتباعھ، وتقدمتھ، وطاعتھ، ومعاونتھ على البر، والتقوى، فقد استكمل الشریطة 



من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، وكان على الناس أن یقتبسوا من علمھ، وأن 
یھتدوا بھدیھ ، ومن كان فیھ التقوى ، والزھد، والعلم فعلى العباد أن یھتدوا بھدیھ، ویقتدوا 

بأعمالھ الصالحة، والیستوحشوا معھ إلى غیره، وقد أجمعت األمة على أنھم من األئمة 
  .الذین ورثوا الكتاب إذا عملوا بالكتاب، ولم یجمعوا ھم على أن لغیرھم فیھا تأویًال

حق : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 362ص[زید َعَلْیھ السَّالم وفي مجموع 
على اإلمام أن یحكم بما أنزل اللَّھ، وأن یعدل في الرعیة فإذا فعل ذلك فحق علیھم أن 

، وأن یطیعوا ، وأن یجیبوا إذا دعوا وأي إمام لم یحكم بما أنزل اللَّھ فال طاعة ()یسمعوا
  ).لھ

* * * * * * * * * *  
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  فصل فیما تثبت بھ اإلمامة، ولمن تكون في دعوة جماعة متفرِّقین في وقت واحد
تثبت اإلمامة لإلمام، وتجب لھ على ]: 460ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ذا كانت جمیع األنام بتثبیت اللَّھ لھ فیھ، وجعلھ إیاھا لھ، وذلك فإنما یكون من اللَّھ إلیھ إ
الشروط المتقدمة التي ذكرناھا فیھ، فمن كان من اولئك كذلك فقد حكم اللَّھ لھ بذلك، رضي 

  .بذلك الخلق أم سخطوا 
ولیس تثبت اإلمامة بالناس لإلمام كما یقول أھل الجھل من األنام أن ]: 460ص 2ج[قال 

وأسمج مایقال بھ اإلمامة بزعمھم إنما تثبت لإلمام برضى بعضھم، وھذا فأحول المحال، 
من المقال، بل اإلمامة تثبت بتثبیت الرحمن لمن ثبتھا فیھ، وحكم بھا لھ من اإلنسان، 
رضي المخلوقون أم سخطوا، شاءوا ذلك وأرادوه أم كرھوا، فمن ثبت اللَّھ لھ اإلمامة 

ًا، وجبت لھ على األمة الطاعة، ومن لم یثبت اهللا لھ والیة على المسلمین كان مأثومًا معاقب
ومن اتبعھ على ذلك من العالمین، ألنھ اتبع من لم یجعل اللَّھ لھ حقًا، وعقد لمن لم یعقد اللَّھ 

لھ عقدًا، واألمر، واإلختیار فمردود في ذلك إلى الرحمن، ولیس من اإلختیار في ذلك 
َما َكاَن َلُھُم اْلِخَیَرُة  َوَربَُّك َیْخُلُق َما َیَشاُء َوَیْخَتاُر{: شيء إلى اإلنسان، كما قال اللَّھ سبحانھ

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا {: ویقول سبحانھ] القصص[})68(ُسْبَحاَن اللَِّھ َوَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكوَن
َوَرُسوَلُھ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْمًرا َأْن َیُكوَن َلُھُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم َوَمْن َیْعِص اللََّھ 

صدق اللَّھ سبحانھ لقد ضل من اختار سوى ] 36:األحزاب[}) 36(َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا ُمِبیًنا 
  خیرتھ، وقضى بخالف قضائھ، وحكم
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بضد حكمھ، فالحكم هللا سبحانھ، فمن رضي رضیناه، ومن ولى علینا سبحانھ أطعناه، ومن 
سبحانھ من حكم لھ بالتولیة على األمة ، ومن نحاه عنا جل جاللھ نحیناه، وقد بین لنا 

صرفھ عن األمر، والنھي عن الرعیة، فجعل خلفاءه الراشدین، وأمناه المؤمنین من كان 
من أھل صفوتھ، وخیرتھ المؤتمنین على ماذكرنا ووصفنا من الصفة التي بینا ووصفنا بھا 

الیكون بحكم اللَّھ إمامًا  اإلمام، وشرحنا، وأخبرنا أن من كان على خالف ذلك منھم فإنھ
َأَفَمْن َیْھِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُیتََّبَع َأمَّْن َلا َیِھدِّي ِإلَّا {: علیھم، وفي ذلك مایقول اللَّھ سبحانھ

فنھاھم عن الحكم لمن قصر عن الھدایة عن ] یونس[})35(َأْن ُیْھَدى َفَما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُموَن
العظمى، وحكم بھا سبحانھ لمن كان من عباده ھادیًا إلى الحق، والتقا من الحق بالوالیة 

صفوتھ، وموضع خیرتھ الذین اختارھم بعلمھ، وفضلھم على جمیع خلقھ، وجعلھم الورثة 



للكتاب المبین الحكام فیھ بحكم رب العالمین، ختم بھم الرسل، وجعل ملتھم خیر الملل، 
َلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وأبناؤه، وثمرة قلبھ، وأخباره، وخلفاء اللَّھ، فھم آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َع

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب {: وأولیاؤه، وفي ذلك مایقول اللَّھ جل جاللھ عن أن یحویھ قول، أو ینالھ
َوِمْنُھْم َساِبٌق ِباْلَخْیَراِت ِبِإْذِن اللَِّھ الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُھْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِھ َوِمْنُھْم ُمْقَتِصٌد 

فجعل سابقھم ھو اآلمر فیھم، والحاكم علیھم، وعلى ] فاطر[})32(َذِلَك ُھَو اْلَفْضُل اْلَكِبیُر 
  .غیرھم من جمیع المسلمین، وغیرھم من جمیع عباد رب العالمین
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بغیر رضى من المسلمین، وبغیر عقد ھل تثبت اإلمامة : حدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ سئل
اعلم ھداك اللَّھ أن اإلمامة إنما تثبت لمن تثبت لھ باهللا وحده، : متقدم باثني، وال أكثر ؟ فقال

وبما جعلھا تجب بھ من كمال الكامل المطیق لھا بالعلم غیر الجاھل، فمن كان في العلم 
إن على المسلمین العقد لھ، والرضا كامًال، ولم یكن بما یحتاج فیھ إلیھ من الدین جاھًال ف

  .بھ، الیجوز لھم غیر ذلك، وال یسعھم إال أن یكونوا كذلك 
سألت أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم عن : قال محمد]: 50ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

الذي یقوم : نعم، الدعوة إلى الرضى، ثم قال: الدعوة ھل إلى الرضى من آل محمد ؟ فقال
  .كنھا دعوة جامعةھو الرضى، ول

وعن جماعة ممن قام من : وذكر عن عبداهللا بن موسى، عن زید بن علي َعَلْیھم السَّالم
إن : أھل بیتھ أنھم دعوا إلى الرضى من آل محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقال القاسم

  .كان الرضى معلومًا فدعا عن أمره، واإلدعا إلى نفسھ إذا كان موضعًا لذلك 
قلت ألحمد بن عیسى : حدَّثنا علي بن محمد، عن ابن ھارون، عن سعدان، عن محمد، قال

حدَّثني عبداهللا بن موسى أن زید بن علي، ومحمد بن عبداهللا، وحسین بن : َعَلْیھ السَّالم
صدق، دعاني الحسین صاحب : دعوا إلى الرضى، فقال: علي صاحب فخ َعَلْیھم السَّالم

  .كان الرضى  فخ إلى الرضى، وھو
أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن الدعوة : وقال الحسن بن یحیى

  .تكون إلى كتابھ، وسنة نبیھ، والرضى من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
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الدعوة إلى الرضى من : مقال أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّال: قال محمد]: 47ص 6ج[وفیھ 
نعم : من ولد الحسن، والحسین، قال: آل محمد، في روایة سعدان، عن محمد، عنھ، قلت لھ

.  
  .اإلمامة في ولد الحسن، والحسین : قال الحسن بن یحیى]: 47ص 6ج[وفیھ 

ولیس بین ولد الحسن والحسین عندنا فرق في : یعني محمدًا]: 47ص 2ج[وفیھ قال 
م منھم یستحق مقامھ بالعلم، والورع، والعقل فھو عندنا موضع لما قام بھ، اإلمامة فمن قا

وعلى ذلك رأینا آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من مضى منھم، ومن أدركنا 
منھم أحمد بن عیسى، وعبداهللا بن موسى، والقاسم بن إبراھیم َعَلْیھم السَّالم، وغیرھم ممن 

إني : ((وقد ثبت لنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال: ائھم، قالأدركنا من علم
  )) .تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي كتاب اللَّھ، وعترتي أھل بیتي

أجمع علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن : قال الحسن]: 178ص 6ج[وفیھ 
الب كان أفضل الناس بعد رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وأوالھم علي بن أبي ط



بمقامھ ، ثم من بعد أمیر المؤمنین الحسن، والحسین أولى الناس بمقام أمیر المؤمنین، ثم 
من بعد ذلك علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وأتقیاؤھم، وأبرارھم أئمة 

سلمین في حاللھم، وحرامھم، وسنن نبیھم فمن أمر منھم بالمعروف، ونھى عن المنكر الم
وجبت على المسلمین معاونتھ، ونصرتھ، وأن القائم منھم بالمعروف، والجھاد أفضل 

  .عندھم من القاعد، وكل مصیب قدوة 
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ھ وَسلَّم على إمامة وقد دل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآل]: 178ص 6ج[قال الحسن 
ماتقدم ذكره في : علي، والحسن، والحسین بأعیانھم، وأسمائھم، فقال في علي َعَلْیھ السَّالم

سیدا شباب أھل الجنة، : ((باب إمامتھ ، وقال في الحسن، والحسین صلى اللَّھ علیھما
ى أنھ ال فجعلھما سیدین، وبین فضلھما، ودل على إمامتھما، ودل عل)) وأبوھماخیر منھما 

یحل ألحد أن یتقدم من جعلھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم سیدًا، وشھد لھ بالجنة، 
: وقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم )) اللھم أحب من أحبھما، وأبغض من أبغضھما: ((وقال

أنا سلم لمن سالمتم، : ((اوقال ألبیھما ولھم)) تعلموا منھما، وال تعلموھما فھما أعلم منكم((
فأثبت أن حربھم حربھ، وسلمھم سلمھ، وھذه قضیة من رسول اللَّھ )) وحرب لمن حاربتم

إن استنصروكم : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فیھم في من تمسك بالكتاب من الذریة، وقال 
وھم ، ولم یأمرھم وأوجب على األمة نصرتھم إذا استنصر)) فانصروھم، وإن لبدوا فالبدوا

بنصر أحد ، وال اتباعھ ففي ذلك دلیل على أنھما المتبوعان، ولیسا بتابعین، وفي إبانة 
فضلھما في علمھما، وأنفسھما على جمیع األمة دلیل على أنھ الیجوز أن یكون الفاضل 

  .العالم تبعًا للجاھل المفضول، فكیف وقد أمر اهللا بنصرتھما
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وخصھما اللَّھ بأبوة رسول )) أمان ألھل السماء، وأھل بیتي أمان ألمتي النجوم: ((وقال
َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا {: اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وسماھما ابنیھ في كتابھ فقال

ِإنََّما {: وخصھما بآیة التطھیر] 61:آل عمران[}اآلیة..َوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا 
فلما نزلت ] األحزاب[})33(ُیِریُد اللَُّھ ِلُیْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْھَل اْلَبْیِت َوُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیًرا

ھذه اآلیة جعل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الكساء علیھ، وعلى علي، وفاطمة، 
)) ھؤالء أھل بیتي فأذھب عنھم الرجس ، وطھرھم تطھیرًا : ((قالوالحسن، والحسین، ثم 

وفرض مودتھما على كل مسلم، ومودة علي وذریتھما، وجعل لھما الخمس فریضة في 
  .كتاب اللَّھ 
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وآیة  ]32:فاطر[}ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا{: فلھما آیة الصفوة، قولھ
التطھیر، وآیة المباھلة، وآیة الخمس، وآیة الفيء، وآیة المودة فدل علیھما بالداللة التي 

فدل ] 38:الروم[}َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّھ{: أبان فضلھما ، وعظم منزلتھما ، وقال اللَّھ سبحانھ
ھما واجب، وھما علیھما بأعیانھما، وأسمائھما، وأنسابھما، وأفعالھما فإمامتھما واحدة، وحق

إمامان في وقت واحد إن قاما فلھما، وإن قعدا فلھما درجتھما في الجنة واحدة ، ومنزلتھما 



في الجنة واحدة ، إال أن الحسن یتقدم الحسین بالسن، لقول النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
ال ألبیھما، ولھما، وق)) یؤمكم أقراؤكم لكتاب اللَّھ، وأقدمكم ھجرة، وأعالكم سنًا: ((وَسلَّم

إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا أبدًا كتاب : ((ولمن تمسك بالكتاب من ذریتھما 
فھما أبوا العترة الطاھرة، وسیداھا، والموضع الذي أخبر رسول )) اللَّھ وعترتي أھل بیتي

ل لمسلم أن یتقدمھما، وال اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن في التمسك بھما الھدى فال یح
یطلب الھدى في غیرھما، والفي غیر أوالدھما المتمسكین بالكتاب، وداللتھ على أوالدھما 

أن یتمسك العباد بھما، وبالمتمسكین بالكتاب من ذریتھما فمن تمسك بالكتاب، وبھم لم 
  .یضل أبدًا 
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كیف اإلمامة بعد ھؤالء المسمیین بأعیانھم یعني  ثم أخبرنا النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
إني تارك فیكم الثقلین كتاب اللَّھ، وعترتي أھل بیتي : ((بعد علي، والحسن، والحسین فقال

فیبین بھذا )) أال وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض، أال وھما الخلیفتان من بعدي
إلى األبد على ھذه الشریطة التي الكالم فرض اإلمامة كیف ھي في كل عصر، وزمان، و

شرط ، وھي لزوم الكتاب ، فإذا كان من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجل 
عالم بكتاب اللَّھ، وسنة نبیھ عامل بذلك فھو اإلمام الذي دل علیھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

ین اآلخذ عنھ حاللھم، وحرامھم ، وسنن َوآلھ وَسلَّم في كل عصر، وزمان على المسلم
نبیھم ، فإذا دعاھم إلى نصرة الحق وجب علیھم نصرتھ، ولن یخلوا أھل بیت آل رسول 

اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في كل عصر، وزمان أن یكون فیھم مأمون على كتاب اللَّھ، 
: للَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّموسنة نبیھ علمھ من علمھ، وجھلھ من جھلھ، لقول رسول ا

فھذا إجماع من مضى من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا )) لن یفترقا حتى یردا علي الحوض((
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم األتقیاء األبرار الذي بھم یقتدى، فقد بین رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة {: ا اختیار، وبینھا اللَّھ في كتابھ فقالوَسلَّم اإلمامة، ولم یدع ألحد فیھ
َوْلَتُكْن {: وقال] 110:آل عمران[}ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر

  ِمْنُكْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف
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ِإنَّ الَِّذیَن {: ، وقال]104:آل عمران[})104(َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
َیاَأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا َھْل {: وقال] البینة[} )7(َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأوَلِئَك ُھْم َخْیُر اْلَبِریَِّة

َلا {: إلى آخر اآلیتین، وقال] ..الصف[} )10(اَرٍة ُتْنِجیُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِلیٍمَأُدلُُّكْم َعَلى ِتَج
َفضََّل اللَُّھ {: اآلیة وقال] ..10:الحدید[}َیْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل

] 95:النساء[}َدَرَجًة َوُكلا َوَعَد اللَُّھ اْلُحْسَنىاْلُمَجاِھِدیَن ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم َعَلى اْلَقاِعِدیَن 
آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا () اآلیتین فقد بین اللَّھ لذوي العقول، واألدیان، ودلھم على أفضل..

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وأتقاھم هللا، وأعلمھم لكتاب اللَّھ ، وأكثرھم جھادًا في سبیل اللَّھ فأشد أھل 
بكتاب اللَّھ تمسكًا، وأكثرھم بھ علمًا ، وعمًال أوجبھم على المسلمین حقًا، ثم بیت النبي 

اسمھ : ((ذكر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم المھدي، وسماه باسمھ، واسم أبیھ فقال
)) كإسمي، واسم أبیھ كإسم أبي، أسخى بالمال، شدید على العمال، رحیم بالمساكین

ن لم یسمھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في غیر وقت دولتھم من والشریطة فیم
  .كان من العترة فیھ العلم، والجھاد، والعدل، وأداء األمانات إلى أھلھا 
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وكانا إمامین من أئمة الھدى نحن ولد : محمد بن علي، وزید بن علي َعَلْیھما السَّالم: وقال
ي حاللكم وحرامكم، اإلمام منا المفترض الطاعة الشاھر سیفھ الداعي إلى فاطمة أئمتكم ف

سبیل ربھ بالحكمة والموعظة الحسنة، ولیس اإلمام المفترض الطاعة الجالس في بیتھ، 
المرخي علیھ سترة تجري علیھ أحكام الظلمة، والتجري حكومتھ على ما وارى بابھ، 

األمر والنھي ، وإقامة الحدود، وأخذ األفیاء، وذلك أنھم الیحتاجون إلى الطاعة إال مع 
  .واألخماس في مواضعھا، ووضعھا في أھلھا، واألخذ للمظلوم من الظالم 

ولیس بین ولد الحسن والحسین عندنا فرق في اإلمامة، فمن : في كتاب المسائل: قال محمد
م بھ، وعلى ذلك قام منھم یستحق مقامھ بالعلم ، والورع ، والعقل فھو عندنا موضع لما قا

أحمد : رأیت آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من مضى منھم ، وممن أدركنا منھم
بن عیسى، وعبداهللا بن موسى، وقاسم بن إبراھیم، وغیرھم ممن أدركنا من علمائھم، وقد 

ن تمسكتم بھ لن تضلوا إني تارك فیكم ماإ: ((ثبت لنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .من بعدي كتاب اللَّھ، وعترتي أھل بیتي

أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : وقال الحسن بن یحیى]: 49ص 6ج[وفیھ 
أنھ جائز أن یدعوا جماعة متفرقون، أو مجتمعون، ویعقد في كل ناحیة ھذا العقد على 

عز وجل، وعلى كل من حضر قائمًا بأمر اللَّھ أن ینصره بقدر النصرة، والقیام بأمر اللَّھ 
الطاقة فإذا ظھر أمراهللا فآل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم األتقیاء العلماء أعلم 

  .بالرضى منھم 
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ًا، فإن فإن زعم زاعم أنھ الیصلح إال أن یكون اإلمام إال واحد: وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم
ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإَلْیِھُم اْثَنْیِن {: النبوة أعظم قدرًا عند اللَّھ تعالى من اإلمامة، قال اللَّھ عز وجل

َوَداُوَد َوُسَلْیَماَن ِإْذ َیْحُكَماِن ِفي {: وقال عز وجل] 14:یس[}َفَكذَُّبوُھَما َفَعزَّْزَنا ِبَثاِلٍث
وكان إبراھیم ] 43:طھ[} اْذَھَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن{ :ارونوقال لموسى وھ] 78:األنبیاء[}اْلَحْرِث

وإسماعیل ولوط في زمن واحد یدعون إلى اللَّھ ، فإذا استقام أن یكون الداعي إلى اللَّھ من 
الرسل في زمن واحد إثنان وثالثة، فذلك فما دون النبوة أجوز، وسألت إذا خرج منكم 

الحون فعلیك أن تتبعھ إن أھل بیت النبي خارج فرضي بھ بعضكم فإنھ إذا رضي بھ الص
المتسمكین بالكتاب، العالمین بسنة الرسول، الیرفعون رایة إال وھم یریدون اللَّھ بھا 

  .الیدعون فیھا إلى ضاللة أبدًا 
أین الذین زعموا أنھم : (عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 292ص/  142خ[وفي نھج البالغة 

، وبغیًا علینا أن رفعنا اللَّھ، ووضعھم، وأعطانا، وحرمھم، الراسخون في العلم دوننا كذبًا
وأدخلنا، وأخرجھم، بنا یستعطى الھدى، ویستجلى العمى، إن األئمة من قریش غرسوا في 

  ).ھذا البطن من ھاشم التصلح على سواھم، والتصلح الوالة من غیرھم
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الخالف بین الشیعة في إمامة : ھوقال علي بن الحسین في المحیط باإلمامة رحمھ اللَّ
الحسن ، والحسین َعَلْیھما السَّالم، ثم اختلفوا بعد ذلك، فذھبت الزیدیة إلى أن اإلمام بعد 



الحسین بن علي َعَلْیھ السَّالم من یخرج بالدعوة شاھرًا لسیفھ داعیًا إلى سبیل ربھ من 
التي بیناھا في باب صفات  أوالد الحسن والحسین َعَلْیھما السَّالم ، وقد جمع الصفات

اإلمام فھو إمام، وذلك نحو زید بن علي، ویحیى بن زید، ومحمد بن عبداهللا، وإبراھیم بن 
  .عبداهللا، وغیرھم َعَلْیھم السَّالم 

  باب فیما یلزم اإلمام في رعیتھ وفیما یلزمھم لھ
حق : (الم، قالعن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّ]: 362ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

على اإلمام أن یحكم بما أنزل اللَّھ، وأن یعدل في الرعیة، فإذا فعل ذلك، فحق علیھم أن 
) یسمعوا، وأن یطیعوا، وأن یجیبوا إذا دعوا، وأیما إمام لم یحكم بما أنزل اللَّھ فال طاعة لھ

.  
ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ قال رسول اللَّ: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 362ص[وفیھ 

  )) .أیما وال احتجب عن حوائج الناس أحتجب اللَّھ عنھ یوم القیامة: ((َوآلھ وَسلَّم
: إلخ، وبلفظ..بھذا اللفظ، وبلفظ وروى زید ] 254ص 6ج[والروایتان في شرح التجرید 

  ) .اجتجب منھ(
اهللا َعَلْیھ َوآلھ  وروى محمد بإسناده عن النبي َصلَّى]: 60ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

  .بلفظ من )) إلخ..أیما وال: ((وَسلَّم أنھ قال
* * * * * * * * * *  
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  فصل في اإلستعانة بالمخالفین في الجھاد والجھاد معھم
الیفسد : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 352ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

كما الیفسد األمر بالمعروف، والنھي عن المنكر غلبة أھل الجھاد، والحج جور جایر 
  ) .الفسق

وقد كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 471ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
َوآلھ وَسلَّم یدعو إلى الجھاد، ویأمر بھ جمیع العباد، ویستعین على الكافرین بكثیر من 

لمة المخالفین، وكذلك كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ الفسقة المنافقین الظ
السَّالم یقاتل من قاتل بمن معھ من الناس وفیھم كثیر من الفسقة المخالفین الظلمة المنافقین 

الخونة الضالمین، وفي ذلك ما روى عنھ َعَلْیھ السَّالم من قولھ بعد رجوعھ من صفین، 
الحكم إال هللا، والطاعة لمن : فة، فتكلم بعض الخوارج، فقالوھو یخطب على المنبر بالكو

حكم اللَّھ ننتظر فیكم أما إن لكم علینا ثالثًا ما كانت لنا : (عصى اللَّھ، فقال رحمة اهللا علیھ
النمنعكم الصالة في مسجدنا ماكنتم على دیننا، والنبدأكم بمحاربة حتى : علیكم ثالث

أیدیكم مع أیدینا، : فقال) الفيء ما كانت أیدیكم مع أیدینا تبدؤوننا، وال نمنعكم نصیبكم من
في المحاربة لعدونا، فدل ذلك على اإلستعانة بالمخالفین ما جرت علیھم أحكام رب : یرید

  .العالمین
* * * * * * * * * *  
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  فصل فیمن نكث بیعة إمام عادل
ِإنَّ الَِّذیَن {: بعد اإلستدالل بقولھ تعالى]: 477ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ] 10:الفتح[}اآلیة..ُیَباِیُعوَنَك



رجل بایع إمامًا : ثالثة الینظر اللَّھ إلیھم یوم القیامة، وال یزكیھم، ولھم عذاب ألیم: (( قال 
شیئًا من الدنیا، وفي لھ، وإن لم یعطھ لم یف لھ، ورجل لھ ماء على  عادًال، فإن أعطاه

ظھر الطریق یمنعھ سائبة الطریق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعتھ كذا وكذا، 
  )) .فأخذھا اآلخر مصدقًا لقولھ، وھو كاذب

للَّھ َصلَّى قال رسول ا: وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
یامعشر الرجال من بایعني منكم على مابایعت علیھ النساء فوفى فلھ : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الجنة، ومن أصاب شیئًا مما نھي عنھ فأقیم علیھ فیھ الحد فھو كفارتھ، ومن أصاب شیئًا 
  )) .مما نھي عنھ فستر علیھ فذلك إلى اللَّھ إن شاء أخذه، وإن شاء عفى عنھ

معنى قولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 477ص 2ج[قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ 
یرید أنھ كفارة لھ من بعد التوبة، واإلقالع عن )) فأقیم علیھ فیھ الحد فھو كفارتھ: ((وَسلَّم

  .المعصیة، والرجوع إلى الطاعة 
* * * * * * * * * *  
  فصل في كیفیة البیعة

قال القاسم فیما حدَّثنا علي، عن ابن ھارون، عن ابن ]: 52ص 2ج[ وفي الجامع الكافي
بیعة النساء كبیعة الرجال إال أنھ : سھل، عن عثمان بن حیان، عن القومسي، عنھ، قال

  .یكون بین یده، ویدھا ثوب 
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أن : علیھم بایع النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم األنصار على العقبة، وشرط: وقال الحسن
یسمعوا لھ، ویطیعوا في المنشط، والمكره، وأن یمنعوه وذریتھ من بعده مما یمنعون منھ 

أنفسھم، وذراریھم، وبایع الناس علیًا صلوات اهللا علیھ على أن یسیر فیھم بكتاب اللَّھ، 
  .وسنة نبیھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم طاقتھ، وجھده

أطیعوني ما أطعت : (لى اهللا علیھ أنھ قال في بیعتھ حین بویعبلغنا عن علي ص: قال محمد
  .جعلھا سنة لمن بعده : قال محمد) اللَّھ، فإذا عصیت اللَّھ، فال طاعة لي علیكم

بایعنا : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 403ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
لھ وَسلَّم وكّنا نبایعھ على السمع ، والطاعة في المكره، رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآ

والمنشط، وفي الیسر، والعسر، وفي االثرة علینا، وأن نقیم ألسنتنا بالعدل ، والتأخذنا في 
اللَّھ لومة الئم، فلما كثر اإلسالم قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لعلي َعَلْیھ 

)) یھا، وأن تمنعوا رسول اللَّھ وذریتھ مما تمنعون منھ أنفسكم، وذراریكمالحق ف: ((السَّالم
  ) .فوضعتھا واهللا على رقاب القوم فوفى بھا من وفى، وھلك بھا من ھلك: قال

* * * * * * * * * *  
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  فصل فیما تبطل بھ اإلمامة
إلمام أن یأتي بكبیرة من تزول إمامة ا]: 464ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

الكبائر، والعصیان فیقیم علیھا، والینتقل بالتوبة عنھا فإذا كان كذلك، وأقام على ذلك زالت 
إمامتھ، وبطلت عدالتھ، ولم تلزم األمة بیعتھ، وكان عند اللَّھ من المخذولین الملعونین 

  .المسخوط علیھم الفاسقین الذین تجب عداوتھم، وتحرم مواالتھم 
قال رسول اللَّھ َصلَّى : یرفعھ إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال: عن أبیھ: ثني أبيحدَّ



یاجبریل ارفع النصر عنھ، وعنھم : یقول اللَّھ لجبریل َعَلْیھ السَّالم: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .فإني الأرضى ھذا الفعل في زرع ھذا النبي

ھذا القول، والحدیث إنما ھو فیمن قام من ولد : صلوات اهللا علیھقال یحیى بن الحسین 
الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فعمل بغیر الحق، فأما من عمل منھم بالحق فھو عند 

  .اللَّھ رضي مرضي ھاد مھتد مقبول منصور 
* * * * * * * * * *  

  فصل في مباینة الظالمین
سأل : حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال]: 479ص 2ج[م في األحكام قال الھادي َعَلْیھ السَّال

المأمون رجًال من بعض آل أبي طالب ممن كان كبیرًا عند المأمون أن یواصل بینھ، وبین 
القاسم بن إبراھیم رحمة اهللا علیھ بكتاب، ویجعل لھ من المال كذا، وكذا أمرًا جسیمًا غلیظًا 

ھ في أن یكتب إلى المأمون كتابًا، أو یضمن لھ إن كتب فأتاه ذلك الرجل فكلم: عظیمًا، قال
ال واهللا ال یراني : إلیھ المأمون كتابًا أن یرد علیھ جوابًا، فقال القاسم َعَلْیھ السَّالم للرجل

  .اللَّھ أفعل ذلك أبدًا 
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رف، من أعان ظالمًا ولو بخط ح: قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم]: 538ص 2ج[وفیھ 
أو برفع دواة أو وضعھا ، ثم لقي اللَّھ عز وجل على ذلك وبھ ، ولم یكن اضطرتھ إلى 

ذلك مخافھ على نفسھ لقي اللَّھ یوم القیامة وھو معرض عنھ غضبان علیھ ، ومن غضب 
اللَّھ علیھ فالنار مأواه، والجحیم مثواه، أما إني الأقول إن ذلك في أحد من الظالمین دون 

إنھ الیجوز معاونة الظالم ، وال معاضدتھ، وال منفعتھ ، وال خدمتھ كائنًا من  :أحد بل أقول
كان من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أو من غیرھم كل ظالم ملعون، وكل 

  .معین لظالم ملعون 
من جبا درھمًا إلمام ((: مابلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال: وفي ذلك

  )) .جائر كبھ في النار اللَّھ على منخریھ
  .مایقال أن المعین للظالم كالمعین لفرعون على موسى : وفي ذلك
إذا : مابلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي رحمة اهللا علیھ أنھ كان یروي، ویقول: وفي ذلك

مین، ویجعل لھم أظافیر من كان یوم القیامة جعل سرادق من نار، وجعل فیھ أعوان الظال
بلى، : ربنا ألم نكن نعبدك، فیقال: حدید یحكون بھا أبدانھم حتى تبدوا أفئدتھم ، فیقولون 

  .ولكنكم كنتم أعوانًا للظالمین 
من سود علینا فقد شرك في : ((وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )) .دمائنا
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حدَّثني أبي، عن : حدَّثني أبو الطاھر، قال: قال محمد]: 56ص 6ج[الجامع الكافي  وفي
إذا كان یوم القیامة جعل سرادق من نار، ویجعل : أبیھ، عن أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم، قال

: فیھ أعوان الظالمین، ویجعل لھم أظافیر من حدید یحتكون بھا حتى تبدوا أفئدتھم، قال
  .بلى، ولكنكم كنتم للظالمین أعوانًا : لم نكن نعبدك فیقولربنا أ: فیقولون

المعین : حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن أبي جعفر َعَلْیھم السَّالم، قال: وحدَّثني أبو الطاھر، قال
  .لھم كالمعین لفرعون على موسى َعَلْیھ السَّالم 



قال رسول اللَّھ َصلَّى : قال حدَّثني عبداهللا بن موسى، عن أبیھ َعَلْیھما السَّالم،: قال محمد
  .یعني من كثر )) من سود علینا فقد أشرك في دمائنا: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  
  باب في فضل الجھاد

قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 351ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أفضُل األعمال بعد الصالة المفروضة، والزكاة : ((ْیھ َوآلھ وَسلَّمرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَل

الواجبة، وحجة اإلسالم ، وصوم شھر رمضان الجھاُد في سبیل اللَّھ ، والدعا إلى دین 
عدل األمر بالمعروف الدعا إلى اللَّھ في . اللَّھ، واألمر بالمعروف ، والنھي عن المنكر 

منكر الجھاد في سبیل اللَّھ، واهللا لروحة في سبیل اللَّھ أو سلطان الكفر، وعدل النھي عن ال
  )) .غدوة خیر من الدنیا، وما فیھا

غزوة أفضل من خمسین حجة، ورباط : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 352ص[وبھ فیھ 
یوم في سبیل اللَّھ أفضل من صوم شھر، وقیامھ، ومن مات مرابطًا جرى لھ عملھ إلى یوم 

  ) .وأجیر من عذاب القبر القیامة،
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من اغبرت قدماه في سبیل اللَّھ حرم اللَّھ : (عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 352ص[وبھ فیھ 
وجھھ على النار، ومن رمى بسھم في سبیل اللَّھ فبلغ، أو قصر كان كعتق رقبة، ومن 

  ) .ضرب بسیف في سبیل اهللا فكأنما حج عشر حجج حجة في إثر حجة
وفي ذلك ما بلغنا عنھ َصلَّى اهللا ]: 503ص 2ج[ل الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام وقا

  )) .ما اغبرت قدما أحد في سبیل اللَّھ فطعمتھ النار: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
تین لنومة في سبیل اللَّھ أفضل من عبادة س: ((وبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )) .سنة في أھلك تقوم لیلك التفتر، وتصوم نھارك ال تفطر
یا رسول اللَّھ عندي عشرة اآلف، فإن : وبلغنا عن حسان بن ثابت األنصاري أنھ قال

)) فكیف بالحط واإلرتحال: ((أنفقتھا یكون لي أجر مجاھد ؟ فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
.  

)1/914(  

  

قال : عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، قال]: 491ص[موسى َعَلْیھ السَّالم وفي صحیفة علي بن 
بینما أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم یخطب الناس ، ویحضھم : علي بن الحسین َعَلْیھ السَّالم 

أخبرني عن فضل الغزاة في سبیل : یا أمیر المؤمنین : على الجھاد إذ قام إلیھ شاب، فقال 
كنت ردیف رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على ناقتھ : (ْیھ السَّالماللَّھ، فقال َعَل

إن : ((العضبا ، ونحن مقفلون من غزوة ذات السالسل فسألتھ عما سألتني عنھ، فقال
الغزاة إذا ھّموا بالغزو ، كتب اللَّھ لھم برآءة من النار، وإذا تجھزوا لغزوھم، باھى اللَّھ 

ة فإذا ودعوھم أھلوھم بكت علیھم الحیطان، والبیوت، ویخرجون من ذنوبھم بھم المالئك
كما تخرج الحیة من سلخھا ، ویوكل اللَّھ بكل واحد منھم أربعین ألف ملك یحفظونھ من 

بین یدیھ، ومن خلفھ، وعن یمینھ، وعن شمالھ ، وال یعمل حسنة إال ضعفت لھ، ویكتب لھ 
ھ تعالى ألف سنة كل سنة ثلثمائة وستون یومًا، والیوم كل یوم عبادة ألف رجل یعبدون اللَّ

مثل عمر الدنیا، وإذا صاروا بحضرة عدوھم انقطع علم أھل الدنیا عن ثواب اللَّھ إیاھم، 
فإذا برزوا لعدوھم، وأشرعت األسنة، وفوقت السھام، وتقدم الرجل إلى الرجل حّفتھم 



الجنة تحت ظالل : یت، فینادي منادالمالئكة بأجنحتھا، ویدعون لھم بالنصر، والتثب
السیوف، فتكون الطعنة ، والضربة على الشھید أھون من شرب الماء البارد في الیوم 

الصائف، وإذا زل الشھید عن فرسھ بطعنة أو ضربة لم یصل إلى األرض حتى یبعث اللَّھ 
فإذا وصل إلى  عز وجل إلیھ زوجتھ من الحور العین، فتبشره بما أعد اللَّھ لھ من الكرامة،

  األرض تقول
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مرحبًا بالروح الطیب التي خرجت من الجسد الطیب، أبشر، فإن لك ماال عین : لھ األرض
أنا خلیفتھ في أھلھ، : رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر، ویقول اللَّھ تعالى

ھ في حواصل ومن أرضاھم، فقد أرضاني، ومن أسخطھم فقد أسخطني، ویجعل اللَّھ روح
طیر خضر تسرح في الجنة حیث شاءت ، تأكل من ثمارھا، وتأوي إلى قنادیل من ذھب 

معلقة بالعرش، ویعطى الرجل منھم سبعین غرفة ما بین صنعاء والشام یمأل نورھا ما بین 
الخافقین، في كل غرفة سبعون بابًا على كل باب سبعون مصراعًا من ذھب علىكل باب 

غرفة سبعون خیمة في كل خیمة سبعون سریرًا من ذھب، قوائمھا ستور مسبلة في كل 
الدر والزبرجد، موصولة بقضبان من زمرد، على كل سریر أربعون فرشًا، غلظ كل 

  )).فراش أربعون ذراعًا، في كل فراش زوجة من الحور العین عربًا أترابًا
جة الرضیة الشھیة، لھا ھي الغن: (یا أمیر المؤمنین أخبرني عن العربة، فقال: فقال الشاب

سبعون ألف وصیفة، وسبعون ألف وصیف ، صفر الحلي ، بیض الوجوه، علیھم تیجان 
اللؤلؤ، على رقابھم المنادیل ، بأیدیھم األكوبة، واألباریق ، وإذا كان یوم القیامة یخرج من 

طر في قبره شاھرًا سیفھ تشخب أوداجھ دمًا، اللون لون الدم ، والرائحة رائحة المسك یخ
عرصات القیامة فوالذي نفسي بیده لوكان األنبیاء على طریقھم لترجلوا لھم لما یرو من 
بھائھم حتى یأتوا إلى موائد من الجواھر فیقعدون علیھا ، ویشفع الرجل منھم في سبعین 

ألفًا من أھل بیتھ، وجیرانھ ، حتى أن الجارین یختصمان أیھما أقرب جوار فیقعدون معي 
) ھیم على مائدة الخلد ، فینظرون إلى اللَّھ سبحانھ في كل یوم بكرة وعشیة، ومع إبرا

  .انتھى
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ِإَلى َربَِّھا )22(ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة{: والنظر ھنا كما في قولھ سبحانھ: قلت
، وما قیل ھناك قیل ھنا من أن اللَّھ التدركھ األبصار، وھو یدرك ]القیامة[})23(َناِظَرٌة

األبصار، ولكونھ لیس مجسم، وال عرض فیدرك، ویعد مثل ھذا من المتشابھ، ویرد إلى 
  :المحكم، ویكون النظر من اإلنتظار لرحمة اللَّھ، وھو وارد في اللغة كما قال

  إلى الرحمن یأتي بالخالص.... وجوه یوم بدٍر ناظرات 
وكون اللَّھ الیرى في ونحو ذلك، أو أن إلى بمعنى النعمة كما أفاده بعض المفسرین، 

الدنیا، واآلخرة دل علیھ العقل، والقرآن، وھو مذھب أھل البیت َعَلْیھم السَّالم، ولیس ھذا 
  .موضع المسئلة، ومحلھا علم أصول الدین فتطتلب من ھناك، وإنما ھذا تنبیھ واهللا الھادي 

ثنا حسین بن حدَّ: حدَّثني أبو الطاھر، قال: قال محمد]: 63ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
أنھما دخال على عبداهللا بن محمد بن عمر : زید، عن عبداهللا بن حسن ، وحسین بن حسن 

مع ھذا وھو : بن علي َعَلْیھم السَّالم وھو یتجھز یرید الغزو في زمن أبي جعفر، فقاال
قال رسول : حدثتني أمي خدیجة بنت علي بن الحسین، عن أبیھا، قال: یفعل، ویفعل، فقال 



الجھاد حلو خضر الیزیده عدل عادل، وال ینقصھ جور : ((ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّماللَّ
  )) .جائر إلى آخر عصابة تقاتل الدجال
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حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي، ]: 222ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: وفي، قالحدَّثنا عبد العزیز بن جعفر الك: قال

حدَّثنا إبراھیم : حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: سلیمان بن إبراھیم المحاربي ، قال
حدَّثنا زید بن : حدَّثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، قال: بن الزبرقان التیمي، قال

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : م السَّالم، قالعلي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ
أفضُل األعمال بعد الصالة المفروضة، والزكاة الواجبة، وحجة اإلسالم، وصوم : ((وَسلَّم

شھر رمضان، الجھاُد في سبیل اللَّھ، والدعا إلى دین اللَّھ، واألمر بالمعروف، والنھي عن 
عا إلى دین اللَّھ في سلطان الكفر، عدل النھي عن المنكر المنكر، عدل األمر بالمعروف الد

  )) .الجھاد في سبیل اللَّھ ، لروحة في سبیل اللَّھ ، أو غدوة خیر من الدنیا وما فیھا
* * * * * * * * * *  
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  لجیشھ وتأمیره علیھم)ص(فصل في وصیة رسول اللَّھ 
كان : (ائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قالعن آب]: 349ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا بعث جیشًا من المسلمین بعث علیھم أمیرًا، ثم 
انطلقوا بسم اللَّھ، وباهللا، وفي سبیل اللَّھ، وعلى ملة رسول اللَّھ، أنتم جند اللَّھ : ((قال

شھادة أن ال إلھ إال اللَّھ، وأن محمدًا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا تقاتلون من كفر باهللا، ادعوا إلى 
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، واإلقرار بما جاء بھ محمد من عند اهللا، فإن آمنوا فإخوانكم في الدین لھم 
مالكم، وعلیھم ماعلیكم، وإن ھم ابوا فناصبوھم حربًا، واستعینوا علیھم باهللا، فإن أظھركم 

 تقتلوا ولیدًا، وال امرأة، وال شیخًا كبیرًا الیطیق قتالكم، والتعوروا عینًا، اهللا علیھم، فال
والتقطعوا شجرًا إال شجرًا یضركم، وال تمثلوا بآدمي، وال بھیمة، وال تظلموا، والتعتدوا 
، وأیما رجل من أقصاكم ، أو أدناكم من أحراركم، أو عبیدكم أعطى رجًال منھم أمانًا، أو 

ده فاقبل إلیھ بإشارتھ فلھ األمان حتى یسمع كالم اللَّھ، فإن قبل فأخوكم في أشار إلیھ بی
دینكم ، وإن أبى فرّدوه إلى مأمنھ ، واستعینوا باهللا علیھ التعطوا القوم ذمتي، والذمة اللَّھ 
فالمخفر ذمة اللَّھ الق اللَّھ وھو علیھ ساخط ، اعطوھم ذمتكم، وذمم آبائكم، وفو لھم فإن 

  )) .ن یخفر ذمتھ، وذمة أبیھ، خیر لھ من أن یخفر ذمة اللَّھ، ورسولھأحدكم أل
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وحدَّثني أحمد بن صبیح، عن حسین، عن : قال محمد]: 62ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ، قال

انطلقوا بسم اللَّھ، وباهللا، وفي سبیل : ((إذا بعث جیشًا إلى المشركین ، قال َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
اللَّھ، وعلى مّلة رسول اللَّھ، التقاتلوا القوم حتى تحتجوا علیھم، وادعوھم إلى شھادة أن ال 
إلھ إال اللَّھ وحده الشریك لھ، وأن محمدًا عبده ورسولھ، واإلقرار بما جاء بھ من اللَّھ عز 



فإن أجابوكم فإخوانكم، وإن أبوا فناصبوھم حربًا، واستعینوا باهللا التقتلوا ولیدًا، وال وجل، 
امرأة، وال شیخًا كبیر الیطیق قتالكم، التعوروا عینًا، وال تعقروا شجرًا إال شجرًا یضركم، 
أو یمنعكم من شيء، وال تمثلوا بآدمي، وال بھیمة، وال تغلوا، وال تعتدوا، وأیما رجل من 

صاكم أو أدناكم أشار إلى رجل من المشركین بیده، فأقبل إلیھ بإشارتھ، فلھ األمان حتى أق
یسمع كالم اللَّھ أي كتاب اللَّھ، فإن قبل، فأخوكم، وإن أبى فردوه إلى مأمنھ، واستعینوا 
، باهللا، وال تعطوا القوم ذمتي، وال ذمة اللَّھ، والمخفر لذمة اللَّھ القى اللَّھ وھو علیھ ساخط

  )) .أعطوا القوم ذمتكم، وأوفوا لھم
في وصیة اإلمام لوالیھ أكثر ھذه ]: 495ص 2ج[وذكر الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وكثیر من ھذا القول كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : األلفاظ وكالم لھ، وقال بعد ذلك
  .وَسلَّم یوصي بھ عساكره

* * * * * * * * * *  
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  )ص(فصل في ألویتھ ورایاتھ وعمامتھ 
أن النبي : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 355ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ) .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم دخل مكة یوم الفتح، وعلى رأسھ عمامة سوداء
َلْیھ َوآلھ وَسلَّم سوداء، وألویتھ كانت رایات النبي َصلَّى اهللا َع]: 356ص[وبھ فیھ قال 

  .بیضاء 
وعن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یسافر یوم ]: 84ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

  .اإلثنین، والخمیس، ویعقد فیھما األلویة 
  .وعن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن لواءه كان أبیض 

  .أن رایتھ كانت سوداء : موعنھ َعَلْیھ السَّال
  .أن رأیتھ كانت یوم صفین حمراء : وعن علي صلوات اهللا علیھ

* * * * * * * * * *  
  باب في محاربة أھل البغي من القبلة

أمرني رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (قال]: 410ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھم السَّالم 
قاسطین والمارقین، فما كنت ألترك شیئًا مما أمرني بھ حبیبي َوآلھ وَسلَّم بقتال الناكثین وال

  ) .رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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فیجب على من قاتل الظلمة الباغین ]: 507ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
بوا حرم علیھ قتلھم، أن یحتج علیھم من قبل قتالھم، ویدعوھم إلى كتاب ربھم، فإن أجا

وقتالھم، وأموالھم، وإن امتنعوا من الحق حل للمسلمین قتلھم، وقتالھم، ویغنم ما أجلبوا بھ 
في عساكره ، ولم یجز َسْبَیھم ، ولم یحل ذلك فیھم كذلك فعل أمیر المؤمنین علي بن أبي 

سكر، ولم یتبع من طالب َعَلْیھ السَّالم بالبصرة یوم الجمل قتل من قاتلھ، وأخذ ما في الع
المنھزمة مدبرًا، ولم یجز على حریج، ولم یجز ألحد سبیًا، فتكلم بعض أصحابھ في ذلك، 

ذلك حكم اهللا فیھم، : أحللت لنا دماءھم ، وأموالھم، وحرمت علینا سبیھم، فقال: وقالوا
مد وعلیھم، وفي غیرھم من سواھم ممن یفعل كفعلھم، فلما أن أكثروا علیھ قام خطیبًا، فح

أیھا الناس أنكم قد : (اهللا، واثنى علیھ، وصلى على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ثم قال



أكثرتم من القیل والقال والكالم في ما ال یجوز من المحال فأیكم یأخذ عائشة في سھمھ ؟ 
ك لھم فلما أن قال ذل) أعظم الناس جرمًا() فكیف ذلك وھو: ال أّینا، فقال: فقال كّلھم

استفاقوا من جھلھم، وأبصروا من عماھم، واستیقضوا من نومھم، وصوَّبوه في قولھ، 
  .واتبعوه في أمره، وعلموا أن قد أصاب، وجانب الشك، واإلرتیاب 

وروى محمد بإسناده، عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ ]: 84ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
أن أقاتل الناكثین، والقاسطین، : َوآلھ وَسلَّم أمرني رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ: (قال

  ) .الناكثون أصحاب الجمل، والمارقون الخوارج، والقاسطون أھل الشام: والمارقین، فقال
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وإذا صاف أھل العدل أھل البغي، فتقام الصفوف مثل صفوف الصالة، : قال القاسم
ون من تولى عن الصف في روایة ویسووا بین مناكبھم، ویوقف واقفة خلف الصفوف یمنع

  .سعدان عن محمد عنھ ثم یزفون كما تزف العروس 
() وروى محمد بإسناده عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ عبا أصحابھ یوم الجمل ثالث

صفوف، وجعل الحسن عن یمینھ، والحسین صلى اهللا علیھما على المیسرة، ومحمد بن 
() إلیكم: (المصحف، فبدأ بالصف األول، فقال علي في القلب، فأخذ علي صلوات اهللا علیھ

مسلم، : فخرج رجل شاب یقال لھ) یتقدم إلى ھؤالء القوم، فیدعوھم إلى ما فیھ وھو مقتول
من یتقدم إلى ھؤالء، : أنا یا أمیر المؤمنین، فمضى، فدخل في الصف الثاني، فقال: فقال

ف الثاني، فخرج علي فیدعوھم إلى ما فیھ ، وھو مقتول ، فعرض لھ مسلم في الص
مثل ذلك، فعرض لھ مسلم، فدفع المصحف : صلوات اهللا علیھ إلى الصف الثالث، فقال

بالنبل، وقرأ علیھم، ودعاھم إلى مافیھ، فقتل، فلما رأى الحسن بن () إلیھ، فلما رآه رشقوه
رب نض: یا أمیر المؤمنین ھلك الناس، فقال علي صلوات اهللا علیھ: علي حال القوم ، فقال

من أدبر بمن أقبل حتى یعبد اهللا حقًا، وعن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كان یقاتل إذا زالت 
  .الشمس وفعل ذلك یوم النھروان 

أجمع آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : وقال الحسن بن یحیى]: 85ص 6ج[وفیھ 
  .على أن ال یقاتلوا أحدًا من أھل البغي حتى یدعوھم 

)1/923(  

  

ال ینبغي أن یبیت أھل القبلة في مدنھم ، ]: 493ص 2ج[وقال الھادي علیھ في األحكام 
وال یوضع علیھم منجنیقات یرمى بھا في داخل الحصن ، وال یمنعوا من میرة، وال 

شراب، وال یفتح علیھم بحر لیغرق مدنھم، وال یضرب مدینتھم بنار خشیة أن یصاب من 
من النساء، والولدان ، وغیرھم من المؤمنین الذین ال یعلمون، ذلك من ال تحب اصابتھ 

وابنا السبیل المستخفین في بلدھم، وغیرھم ممن لیس على دینھم ممن تؤیھ المدن والقرى، 
: وفي ذلك ما یقول اهللا سبحانھ لنبیھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في غزوة الحدیبیة حین یقول

ِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت َلْم َتْعَلُموُھْم َأْن َتَطُئوُھْم َفُتِصیَبُكْم ِمْنُھْم َمَعرٌَّة ِبَغْیِر َوَلْوَلا ِرَجاٌل ُمْؤ{
ِعْلٍم ِلُیْدِخَل اللَُّھ ِفي َرْحَمِتِھ َمْن َیَشاُء َلْو َتَزیَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذیَن َكَفُروا ِمْنُھْم َعَذاًبا 

  ] .الفتح[})25(َأِلیًما
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حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي ]: 39ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو : حدَّثنا أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق، قال: المعروف باآلبنوسي ، قال 

حدَّثني الحسین بن علوان، عن : حدَّثني أبي ، قال: األزھر سعید بن مالك الكاتب ، قال 
عمرو بن خالد ، عن زید بن علي ، عن أبیھ علي بن الحسین، عن الحسین بن علي َعَلْیھم 

لما كان یوم الجمل، فتوافقنا، فما لبث أھل البصرة أن انھزموا، فقال أمیر : (السَّالم ، قال
 أال ال تتبعوا مدبرًا ، وال تذففوا على جریح، ومن أغلق بابھ فھو: المؤمنین َعَلْیھ السَّالم 

فلما انقضى أمر الناس دخل بیت المال، فرأى فیھ البدر من الذھب، والفضة، : آمن، قال 
  :فأنشأ یقول

  فلست من أشكالك.... صلصلي صلصالك 
اشھد لي عند اهللا أني لم ادخر عن : (ثم قسمھ من وقتھ بین الناس بالسویة، ثم رشھ، وقال

  ) .المسلمین شیئًا
ال : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 358ص[ وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم

یسبى أھل القبلة وال ینصب لھم منجنیق وال یمنعون من المیرة وال طعام وال شراب وإن 
كانت لھم فئة أجھز على جریحھم واتبع مدبرھم، وإن لم تكن لھم فئة لم یجھز على 

  ) .ما كان في معسكرھم جریحھم ولم یتبع مدبرھم وال یحل من ملكھم شيء إالَّ
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أخبرنا أبو الحسن علي بن إسماعیل ]: 16ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أیضًا 
حدَّثنا : أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي رضي اهللا عنھ، قال: الفقیھ رحمھ اهللا، قال

م، عن مسلم حدَّثنا إسماعیل بن موسى، عن عمرو بن القاس: محمد بن منصور، قال
أن علیًا َعَلْیھ السَّالم سار حین فارقتھ الخوارج ، فاعترضوا : المالء، عن حبھ العرني 

الناس وأخذوا األموال، والدوآب، والكراع، والسالح، فدخلوا القرى، وقتلوا، وساروا حتى 
عبَّوا انتھوا إلى النھروان، فأقام بھا أیامًا یدعوھم، ویحتج علیھم ، فأبوا أن یجیبوه، وت

لقتالھ، فعبأ الناس، ثم خرج إلیھم، فدعاھم، فأبوا أن یدخلوا، وبداءوه بالقتال، فقاتلھم وظھر 
: وما ھي یا أمیر المؤمنین ؟ فقال: قالوا) فیھم رجل لھ عالمة: (علیھم، فقال ألصحابھ

رجل أسود منتن الریح، وإحدى یدیھ مثل ثدي المرأة إذا مدت كانت بطول األخرى، فإذا (
فذھبوا ثالث مرات یطلبونھ، ) ركت كانت كثدي المرأة علیھا شعرات مثل شعرة الھرةت

واهللا ما كذبت، : (یا أمیر المؤمنین ما وجدناه، فقال: وكل ذلك ال یجدونھ ، فرجعوا، وقالوا
وال كذبت ، وإني لعلى بینة من اهللا، وإنھ لفي القوم ائتوني بالبغلة، فأتوه بھا، فركب وتبعھ 

اقلبوا قتیًال على : فانتھى إلى وھدة من األرض، فیھا قتلى بعضھم على بعض، فقالالناس، 
مدوا یده، : شقوا عنھ، فشقوا عنھ، فقال: قتیل، فاستخرج الرجل وعلیھ قمیص جدید، فقال

إن بھ عالمة أخرى : دعوھا، فإذا ھي مثل ثدي المرأة، فقال: فإذا ھي تطول األخرى، فقال
: وكبر المسلمون، فقال) اهللا أكبر: (األیمن ، ثم قال َعَلْیھ السَّالمشامة حمراء على كتفھ 

صدق اهللا، وصدق رسولھ، أمرني رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بقتالھم، وأخبرني (
  ) .أن فیھم ھذا الرجل المخدج

* * * * * * * * * *  
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  فصل في الغنیمة وقسمھا
أسھم : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 354ص[ھ السَّالم في مجموع زید َعَلْی

رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم للفارس ثالثة أسھم، سھم لھ وسھمان للفرس وللراجل 
  ) .سھم

بھذا السند، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ خمس ما حواه عسكر أھل ]: 360ص[وفیھ 
  .صرة، ولم یعترض ما سوى ذلك النھروان، وأھل الب
ما تصنع بما في : قلت ألحمد بن عیسى: قال محمد]: 86ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

  أیدیھم لو ظھرت علیھم ؟
كما صنع أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ یوم الجمل، قسم ما أجلبوا بھ، وما كان في : قال

  .بیت المال بین من كان معھ 
أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ أنھ كان یأخذ ما وجد في وسئل أحمد عمَّا روي عن 

  .مكذوب علیھ ذلك : عسكرھم في حربھ، فإذا انقضت رده علیھم، أو على ذراریھم، فقال
متى حل للمؤمنین ببغي الباغین ما كان محرمًا من إصابة الدما حل معھ ما : وقال القاسم

راع وجمیع األشیاء، وأمَّا ما أقروه في أجلبوا بھ في الحرب على المحقین من السالح والك
دورھم من األموال فحالھ في التحریم كالحال في قتل مأسورھم ال یغنم منھم ال قلیل وال 

  .كثیر 
أجمع آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن یغنموا ما : وقال الحسن بن یحیى

  .بھ علیھم حوى عسكر أھل البغي مما أجلبوا بھ وأستعین 
  .إالَّ مال امرأة، ومال تاجر : وفي روایة
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فیما حدَّثنا محمد بن أحمد التمیمي، عن محمد بن محمد بن ھارون، عن علي : وقال محمد
وال نعلم بین آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم اختالفًا أن علي بن : بن عمر، عنھ

غنم ما أجلب بھ علیھ أھل البغي في عساكرھم من مال، أو  أبي طالب صلوات اهللا علیھ
كراع ، أو سالح ، تقوى بھ علیھ في حروبھ، وقسم ذلك بین أصحابھ، منھم من شھد ذلك 

ومحمد بن علي روى ذلك عنھ روایة ، ورواه أیضًا علي بن . معھ الحسن والحسین 
بن علي، ومحمد بن عبداهللا  الحسین، وأبو جعفر محمد بن علي، وعبداهللا بن الحسن، وزید

َعَلْیھم السَّالم، وحكما بھ عند ظھورھما، وجعفر بن محمد، ویحیى بن زید حكم بھ أیضًا 
أحمد بن عیسى، : عند ظھوره، وممن شھدنا منھم من علمائھم وأھل الفضل منھم مثل

  .والقاسم بن إبراھیم، وعبداهللا بن موسى صلوات اهللا علیھم ورضوانھ 
عبي والحكم أن علیًا َعَلْیھ السَّالم خمَّس ما كان في عسكر الخوارج وعن وروي عن الش

  .قسم علي ما في عسكر أھل البصرة بین أصحابھ : بریرة األسلمي قال
إن لم أقتلك : (ال تقتلني، قال: وروي عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ أتى یوم صفین بأسیر، فقال

  ) .لك سالحھ: جاء بھ نعم، فقال للذي: أفیك خیر تبایع ؟ قال
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حدَّثنا أبو ذر أحمد : وقال محمد فیما أخبرني أبي رضي اهللا عنھ قال]: 89ص 6ج[وفیھ 
وال أعلم بین علماء آل رسول : حدَّثنا علي بن أحمد بن عمر وعنھ: بن محمد النقال، قال

ین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم اختالفًا في أن أمیر المؤمن



غنم ما أجلبوه بھ علیھ أھل البغي في عساكرھم من مال، أو كراع، أو سالح تقووا بھ في 
ومحمد بن . حروبھ، وقسم ذلك بین أصحابھ منھم من شھد ذلك معھ الحسن، والحسین 

مد بن علي علي روى ذلك عنھ روایة ، ورواه أیضًا عنھ علي بن الحسین، وأبو جعفر مح
وعبداهللا بن الحسن وزید بن علي ومحمد بن عبداهللا وحكما بھ عند ظھورھما، وجعفر بن 

محمد، ویحیى بن زید وحكم بھ عند ظھوره، وممن شاھدنا من علمائھم وأھل الفضل 
أحمد بن عیسى، والقاسم بن إبراھیم، وعبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن الحسن رحمة : منھم

  .عًا اهللا علیھم جمی
ما تصنع بما في أیدیھم : قلت ألحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم]: 89ص 6ج[وفیھ قال محمد 

كما صنع أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ یوم الجمل، قسم جمیع : لو ظھرت علیھم، قال
  .ما أجلبوا بھ وما كان في بیت المال بین كل من كان معھ 

  .بیوت األموال إذا ظھرت علیھم قسمت جمیع ما في : قلت
  .نعم : قال
  كیف نقسمھ ؟: قلت
  .على خمسة، خمس لمن سمى اهللا، وأربعة أخماس بین كل من قاتل علیھ : قال

* * * * * * * * *  

)1/929(  

  

  فصل في الغلول
قال رسول : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 357ص[مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  )).لولم تغل أمتي ما قوي علیھم عدوھم: ((َلْیھ َوآلھ وَسلَّماهللا َصلَّى اهللا َع
عن الرجل من المسلمین یأكل الطعام قبل أن یقسم : سألت زید بن علي َعَلْیھم السَّالم

  .لیس ذلك بغلول : ویعلف دآبتھ من العلف قبل أن یقسم ؟ قال
ت الحرب أوزارھا رده في یقاتل بھ، فإذا وضع: وسألتھ َعَلْیھ السَّالم عن السالح ؟ فقال

  .الغنائم 
* * * * * * * * * *  
  فصل في قسمة الفيء
بلغنا أن علیًا صلوات اهللا علیھ كان ال یفضل أحدًا ]: 110ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

على أحد في العطاء، وبلغنا عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كان یقسم ما في بیوت أموال 
  .إلمام الفيء أعطى المسلمین على قدر كثرة عیالھم وقلتھم المسلمین كل جمعة، فإذا قسم ا

وبلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان إذا أتاه فيٌء قسمھ في یومھ فأعطى 
  .األھل حظین، وأعطى العرب حظًا واحدًا 

فأما ما اجتمع من الصدقات في بیت المال من صدقة : قال محمد]: 111ص 6ج[وفیھ 
الذھب والفضة واإلبل والبقر والغنم والتمر والزبیب والحنطة والشعیر والذرة فلیس ذلك 

ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء {من الفيء ، ولكن یوضع في األصناف الثمانیة التي سمى اهللا 
بعد اآلیة ، وفي أي صنف من الثمانیة وضع اإلمام الصدقة أجزاه ] 60:التوبة[}َواْلَمَساِكیِن

  .أن یتحر الصواب بجھده في النصح هللا ولرسولھ ولجماعة المسلمین 
**  
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سقطوا من اآلیة بعد موت النبي : وأمَّا المؤلفة قلوبھم فقد اختلف الناس فیھم، فقال قوم
فذھبوا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، كان ذلك خاصًا لرسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 

من اآلیة بذھابھ، وبذلك كان علي صلوات اهللا علیھ یعمل لم یفضل أحدًا على أحد في 
العطاء، ولم یتألف أحدًا من بیت مال المسلمین، وبذلك سار في طلحة والزبیر حیث قسم 

ما في بیت المال بینھم بالسویة فأصاب كل أنسان ثالثة دنانیر، فاستزاد طلحة والزبیر في 
لیس ھكذا كان عمر یفعل بنا، وذكراه فضلھما وسابقتھما، وھجرتھما، : ذلك، وقاال

وعناھما في اإلسالم، واحتج علي صلوات اهللا علیھ بنفسھ وسابقتھ وھجرتھ وعنائھ 
  .ما أنا وأجیري ھذا في بیت مال المسلمین إالَّ سواء : وقرابتھ، ثم قال

سیلھ فلناظر نضرة في وھذا الفضل من محمد بن منصور رضي اهللا عنھ ومرا: قلت
  .تصحیح ذلك واهللا الھادي 

* * * * * * * * * *  
  فصل في قسم الخمس وأھلھ

یؤمر بالخمس، فیقسم على ستة ]: 486ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
 أجزاء، فجزء هللا، وجزء لرسولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وجزء لقربى رسول اهللا َصلَّى

اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وجزء للیتامى، وجزء البن السبیل، وجزء للمساكین، وفي ذلك ما 
َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّھ ُخُمَسُھ َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى {: یقول اهللا سبحانھ

  ] .41:األنفال[}َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل
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فأما السھم الذي هللا فیصرفھ اإلمام في أمور اهللا، وما یقرب إلیھ مما یصلح عباده من 
إصالح طرقھم، وحفر بیارھم ، ومؤنة قبلتھم ، وبناء ما خرب من مساجدھم، وإحیاء ما 

فق لھ مات من مصالحھم، وغیر ذلك مما یجتھد فیھ رأیھ مما یوفقھ اهللا فیھ لما ال یوا
  .غیره

وأمَّا السھم الذي لرسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فھو إلمام الحق ینفق منھ على 
  .عیالھ، وعلى خیلھ، وعلى غلمانھ، ویصرفھ فیما ینفع المسلمین، ویوفر أموالھم 

یھم، وھم الذین وأمَّا سھم قربى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فھو لمن جعلھ اهللا ف
وھم آل علي، وآل : حرم اهللا علیھم الصدقات، وعوضھم إیاه بدًال منھا، وھم أربعة بطون

بینھم قسمًا سوى الذكر فیھ واألنثى ال () جعفر ، وآل عقیل ، وآل العباس ، ویقسم ذلك
َعَلْیھ  یزول عنھم أبدًا؛ ألن اهللا عز وجل إنما أعطاھم ذلك لقرباھم من رسول اهللا َصلَّى اهللا

َوآلھ وَسلَّم في مجاھدتھم معھ، واجتھادھم لھ، وال یزول عنھم حتى تزول القرابة، والقرابة 
فال تزول أبدًا منھم وال تخرج إلى غیرھم منھم، وھذه األربعة بطون فھم الذین قسم علیھم 

  .رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الخمس 
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لما قسم : أعطى في الخمس بني المطلب، فبلغنا عن جبیر بن مطعم، قالوقد روي لنا أنھ 
سھم ذي القربى بین بني ھاشم، وبني عبد المطلب : رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

یا رسول اهللا ھوآلء بنو ھاشم ال ینكر فضلھم لمكانك الذي وضعك : أتیتھ أنا وعثمان، فقلنا
خواینا بني عبد المطلب أعطیتھم ومنعتنا ، وإنما نحن وھم منك بمنزلة اهللا بھ فیھم أرأیت أ

إنھم لم یفارقونا في جاھلیة وال إسالم، إنما : ((واحدة، فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



  )) .بنو ھاشم، وبنو عبد المطلب كھاتین، ثم شبك بین أصابعھ
خمس : یقسم الخمس على خمسة: بن عیسى قال أحمد]: 116ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

وھم قرابة الرسول الذي حرم علیھم : اهللا، وخمس الرسول واحد، وخمس لذي القربى
آل علي، وآل جعفر، وآل عقیل، وآل عباس، َعَلْیھم السَّالم، ویقسم الخمس : الصدقة، وھم

ھ فضل على بینھم بالسویة صغیرھم وكبیرھم، وذكرھم وانثاھم فیھ سواء، لیس ألحد فی
  .أحد 

قال الخمس لغنینا : وذكر أحمد بن عیسى، عن أبي جعفر محمد بن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ
  .وفقیرنا 

وحدَّثني أحمد عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن علي بن الحسین َعَلْیھ : قال محمد
بن عیسى، عن  أن سھم ذي القربى لجماعتھم، ولغنیھم، وفقیرھم، وأخبرني أحمد: السَّالم

  .الخمس لنا ما أحتجنا إلیھ : زید بن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
الخمس لغنیھم، : وقد روي عن زید بن علي َعَلْیھ السَّالم من وجھ آخر أنھ قال: قال محمد

  .وفقیرھم ذكرھم، وأنثاھم 
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َلْیھ السَّالم وسألت أحمد بن عیسى عن الخمس الذي عرضھ عمر على علي َع: قال محمد
: وھو الذي أتى بھ من السوس، وجندي سابور بنا عنھ غنا، وبالمسلمین إلیھ فاقة، قلت

وسمعت أحمد بن عیسى : خمس الغنیمة كما قال اهللا عّز وجل، قال: خمس ما ھو ؟ قال
قد قسم رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم خیبر، وروى أحمد بن عمرویھ، عن : یقول

إن بعض الناس یعجز علیًا صلوات اهللا : قلت ألحمد بن عیسى: محمد بن منصور، قال
علیھ في تركھ الخمس حیث لم یقبضھ من عمر یقول اخرجھ منا فاستعظم ذلك أبو عبداهللا، 

وقد جعلھ لھم حیث جاءه الحسن : یعجز أمیر المؤمنین وھو كان أعلم بالحق، قال: وقال
ھو لكم، ولكن طیبوه لي حتى استعین بھ على حرب : قالوالحسین یسئالنھ الخمس ؟ ف

  .معاویة فطیبوه لھ 
* * * * * * * * * *  

  فصل في األسیر الذي ال ینبغي أن یقتل
إذا أسر األسیر، وأوثق بوثاق یمنعھ ]: 491ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ووجب حبسھ، واإلستیثاق منھ إذا من البراح، واالنفالت بنفسھ لم یجز بعد ذلك قتلھ، 
خشي منھ أمر أوسبب مما یضر بالمسلمین، فإن بدت من األسیر أمور یباین فیھا بعد 

أسره رب العالمین، وكانت الحرب بعد قائمة ولم یكن األسیر صار إلى حبس المسلمین 
في األسیر  فاإلمام مخیر في قتلھ كما فعل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم

  .الذي أسره عمار حین بدت منھ المكیدة ألمیر المؤمنین والحرب قائمة بین المحاربین 
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أن أسیر أھل البغي إذا : قال أحمد، والقاسم، ومحمد]: 93ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
سألت أحمد بن عیسى عن قتل أسیر أھل : رفع إلى اإلمام فلیس لھ أن یقتلھ ، قال محمد

فأیش وجھ حدیث علي صلوات اهللا علیھ في قتلھ البن یثربي : ال یقتل، قلت: بغي، فقالال
  .مادامت الحرب قائمة : یقولون: أسیر عمار، فقال

وقال محمد إذا استأسر أسیر من أھل البغي بال غلبة، وال حراجة ]: 94ص 6ج[وفیھ 



في عسكره، وإذا أسر  مثخنة، فقد حرم دمھ، ومالھ، وما كان معھ، أو على ظھره، أو ما
وھو محارب مدافع عن نفسھ، فلمن أسره أن یقتلھ على مثل الحد الذي قاتل علیھ ابن 

ادنني منك، فلم یفعل : یثربي، فإن عمارًا رحمة اهللا علیھ أسره فأتى بھ علیًا، فقال لعلي
لھ، فھذا أما لو أدنتني منك لقطعت انفك، فأمر علي عمارًا، فقت: صلوات اهللا علیھ، فقال لھ

ھو المحارب المدافع عن نفسھ، وكل حال حل بھا دم األسیر، فمالھ حالل كدمھ یغنم جمیع 
  .ما أجلب بھ، وما كان معھ 

* * * * * * * * * *  
  فصل في قتل الجاسوس

إن صح على الجاسوس أنھ قتل ]: 508ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
  .ل، وإالَّ حبس بجساستھ أحد من المسلمین قت

إن قتل بداللة الجاسوس رجل قتل : قال أحمد بن عیسى]: 95ص 5ج[وفي الجامع الكافي 
كان إبراھیم بن عبداهللا یرى قتلھ، : وإالَّ فال یقتل، وروى ذلك عن محمد بن عبداهللا، قال

  .یقتل الجاسوس : وقال القاسم
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وحدَّثنا عباد، وحرب بن : قال محمد: ھ وَسلَّموروي ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآل
شھدت یحیى بن زید : الحسن، عن مكحول بن إبراھیم، عن یعقوب بن عربي، قال

ال : فذكرت ذلك لیحیى بن عبداهللا، فقال: بخراسان أتى بعین، فضرب عنقھ، قال مخول
  .یقتل حتى یعلم أنھ قد قتل بغمزة انسان 

* * * * * * * * * *  
  َبَیاتفصل في ال

ال یجوز أن تبیت العساكر العظام ]: 494ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
الكبار التي ال یؤمن أن یكون فیھا بعض المتوصلین بھا من أبناء السبیل أو التجار، أو 

النساء، أو الصبیان، كذلك ال یجوز بیات القرى وال المدن، فأما ما كان من السرایا 
التي قد أمن أن یكون فیھا، أو معھا أحد ممن ال یجوز قتلھ، فال بأس أن یبیتوا والعساكر 

ویقتلوا كثروا أم قلوا، إذا كانت الدعوه قبل ذلك قد شملتھم، وصارت إلیھم، وبلغتھم، فأبوا 
  .قبولھا، ورفضوھا، فإن بیت من ذلك شيء، فغنیمة ذلك لمن بیتھ 

یكره أن تبیت العساكر : ، والقاسم، ومحمدقال أحمد]: 104ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
امرأة، أو صبي، أو مكره، أو مكاره، : التي ال یؤمن أن یكون فیھا من ال یجوز قتلھ، مثل

أو تاجر، أو ابن سبیل، فأما العساكر والسرایا التي قد أمن أن یكون فیھا من ال یجوز قتلھ، 
لم یبیت : یات أھل البغي، فقالسألت أحمد بن عیسى عن ب: فال بأس ببیاتھا، قال محمد

  .أمیر المؤمنین أحدًا 

)1/936(  

  

: وروي عن إبراھیم بن عبداهللا أنھ كره بیات الفئة الباغیة ، فقیل لھ]: 104ص 6ج[وفیھ 
أرأیت لو صافت القوم فھاج مطر وریح حال بین القوم وبینك أكان یحرم عندك أن تنتھز 

  .ا المقاییس إن السنة ال یضرب لھ: تلك منھم ؟ فقال
* * * * * * * * * *  

  فصل في حكم المرتد والمعاھد والذمي



أنھ كان یستتیب : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 356ص[في مجموع زید بن علي 
  .المرتد ثالثًا فإن تاب وإالَّ قتلھ وقسم میراثھ بین ورثتھ المسلمین 

إذا أسلم أحد األبوین والولد صغار، : (م، قالبھذا السند عنھ َعَلْیھ السَّال]: 357ص[وفیھ 
فالولد مسلمون بإسالم من أسلم من األبوین، فإن كبر الولد وأبو اإلسالم قتلوا، وإن كان 

  ) .الولد كبار بالغین لم یكونوا مسلمین بإسالم األبوین
م ال یقبل من مشركي العرب إالَّ اإلسال: (عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 354ص[وبھ فیھ 

والسیف وأما مشركوا العجم فتؤخذ منھم الجزیة، وأما أھل الكتاب من العرب والعجم، فإن 
  ) .أبو أن یسلموا أو سألونا أن یكونوا من أھل الذمة قبلنا منھم الجزیة

* * * * * * * * * *  
  في أھل الجمل والنھروان وصفین) ع(حكم أمیر المؤمنین علي

یا أمیر المؤمنین : أنھ أتاه رجل فقال]: 410ص[لسَّالم في مجموع زید بن علي َعَلْیھم ا
ال، ھم إخواننا بغوا علینا، فقاتلناھم : (نكفر أھل الجمل، وصفین، وأھل النھروان ؟ قال

  ) .حتى یفیئوا إلى أمر اهللا
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وحدَّثنا محمد بن ]: 100ص[وقال اإلمام الناصر اإلطروش َعَلْیھ السَّالم في البساط 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن : قال منصور،

یا أمیر المؤمنین أرأیت قومنا أمشركون : قال لھ رجل: آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
ال واهللا ما ھم بمشركین، ولو كانوا مشركین ما حلت لنا : (؟ قال - یعني أھل القبلة  - ھم 

حھم، وال موارثتھم وال المقام بین أظھرھم، وال جرت الحدود علیھم ؛ مناكحتھم، وال ذبائ
) ولكنھم كفروا باألحكام وكفروا بالنعم واألعمال، وكفر النعم، واألعمال غیر كفر الشرك

.  
حدَّثني علي بن أحمد بن : قال محمد في كتاب أحمد]: 171ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

ما نسمي أھل حربنا : المؤمنین َعَلْیھ السَّالم، فقال لھأن رجًال سأل أمیر : عیسى، عن أبیھ
ِتْلَك {نسمیھم بما سماھم ا هللا بھ یقول اهللا عّز وجل : (؟ فقال أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم

] 253:رةالبق[}الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُھْم َمْن َكلََّم اللَُّھ َوَرَفَع َبْعَضُھْم َدَرَجاٍت
َوَلْو َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتَل الَِّذیَن ِمْن َبْعِدِھْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُھُم اْلَبیَِّناُت َوَلِكِن اْخَتَلُفوا {إلى قولھ 

 َفِمْنُھْم َمْن َءاَمَن َوِمْنُھْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتُلوا َوَلِكنَّ اللََّھ َیْفَعُل َما
  ) .، فنحن الذین آمنوا وھم الذین كفروا]البقرة[})253(ُیِریُد
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وحدَّثنا یحیى بن علي، عن األصبغ بن : قال نصر: وقال ابن أبي الحدید في شرح النھج
ھؤالء القوم الذین نقاتلھم، الدعوة : یا أمیر المؤمنین: جاء رجل إلى علي، فقال: نباتة، قال

نسمیھم بما : (الصالة واحدة، والحج واحد، فماذا نسمیھم ؟ قالواحدة والرسول واحد، و
ِتْلَك {: أما سمعت اهللا یقول: (ما كل ما في الكتاب أعلمھ، قال: قال) سماھم اهللا في كتابھ

 َوَلْو َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتَل الَِّذیَن{: إلى قولھ] 253:البقرة[}الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض
ِمْن َبْعِدِھْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُھُم اْلَبیَِّناُت َوَلِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُھْم َمْن َءاَمَن َوِمْنُھْم َمْن 

، فلما وقع اإلختالف كنا نحن أوال باهللا، وبالكتاب وبالنبي وبالحق، ]253:البقرة[}َكَفر
  ) .فقاتلنھم بمشیئة اهللا وإرادتھ فنحن الذین آمنوا، وھم الذین كفروا، وشاء اهللا قتالھم،



* * * * * * * * * *  
  باب في جواز أخذ عطایا الظلمة وجوائزھم

ما تقول في عطیة : قلت ألحمد بن عیسى: قال محمد]: 99ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
جائز، بلغنا في ذلك الحسن والحسین صلوات اهللا علیھما لسنا نستوحش : السلطان ؟ قال

قد قبل الحسن بن علي صلوات اهللا علیھ من معاویة ما ال یجوز : ا، وقالمعھا إلى غیرھم
  .إلمام عدل أن یجیز مثلھ 
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قد كتب الحسن بن علي وعبداهللا بن جعفر َعَلْیھما السَّالم إلى معاویة یسأالنھ : وقال القاسم
لى عدو كما تسأالنھ علیھ أما استحیتما أن تكتبا إ: مما في یدیھ، فقال لھما علي صلوات اهللا

فیما حدَّثنا علي بن : أیش نصنع لیس تعطینا ما یكفینا، وقال القاسم أیضًا: ؟ فقال لھ الحسن
ھارون، عن ابن سھل، عن عثمان بن حیان، عن القومسي، عنھ وسئل عن جوائز العمال 

  .إن كان من الجائرین، فال یحل : ما تقول فیھ ؟ فقال
ل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن جائزة أجمع آ: وقال الحسن بن یحیى

السلطان وعطیتھ جائزة لمن قبلھا مالم یعلم حرامًا بعینھ، أو غصبًا مالم یكن المعطي 
  .أعطى على المعاونة على الظلم 

أجیز : ما تقول فیما اقطع أھل البغي واعطوا، قال: قلت ألحمد بن عیسى: قال محمد: وفیھ
  .ما یجیزه إمام عدل  من ذلك

  .أخذ الحسن بن علي من معاویة ما ال یجیزه إمام العدل : وقد قیل: قال
  .ألف ألف : وكم قبل الحسن من معاویة، قال]: 99ص 6ج[قلت 

وفعل الحسن عند أحمد بن عیسى جائز صواب، وفي قول أحمد دلیل على أنھ : قال محمد
  .جائز لإلمام العدل أن یقطع 

كل قطیعة أقطعھا إمام عدل فھي جائزة، وكل قطیعة أقطعھا غیر إمام العدل : قال القاسم
  .فھي مردودة 

أال كل قطعة : (وروى محمد بإسناده عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ نادى حین بایعھ الناس
  ) .اقطعھا عثمان فھي مردودة إلى بیت مال المسلمین
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َسلَّم أنھ لما غزا بطن العشیرة، فقطع لعلي َعَلْیھ السَّالم وعن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ و
فیھا قطیعة من أرض ینبع، وروى محمد بإسناده عن بریرة األسلمي قال قسم علي َعَلْیھ 

  .السَّالم ما في بیت مال البصرة بین أصحابھ 
  .ویبحث عن إسناد محمد بن منصور رحمھ اهللا وتصحیحھ، وللناظر نظره : قلت

وأما قطایعھم، وجوائزھم، فإنھ یثبت ]: 497ص 2ج[ادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام قال الھ
من ذلك ما لم یكن سرفًا وكانوا اعطوا من اعطو إیاه على غیر معاونھ لھم على إطفاء 
نور الحق، وإخمال كلمة الصدق، وكان إعطاؤھم لھ إیاه في صالح المسلمین، أو بحكم 

ما أعطوه للھو، والطرب، واألشر، والكذب، ومضادة  واجب من رب العالمین، وأما
الحق، والمحقین، ومصانعة على قتل المؤمنین، وإھالك المسلمین، فإن ذلك غیر مردود 

  .علیھم، مأخوذ من أیدیھم 
* * * * * * * * * *  



  باب في فضل اإلمام العادل وانتظاره
حكم بحكم اهللا وعدل في العباد من ]: 505ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وأصلح البالد من أھل بیت النبي المصطفى فھو خلیفة اهللا العلي األعلى إذا كانت فیھ 
  .شروط اإلمامة، وعالماتھا، وحدودھا، وصفاتھا 

من أمر بالمعروف : ((وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
ر من ذریتي فھو خلیفة اهللا في أرضھ وخلیفة كتابھ وخلیفة رسولھ َصلَّى ونھى عن المنك

  )) .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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الوالي العادل المتواضع في ظل اهللا وذمتھ فمن نصحھ : (وبلغنا عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
ومن غشھ في نفسھ وفي في نفسھ وفي عباد اهللا حشره اهللا في وفده یوم ال ظل إالَّ ظلھ، 

ویرفع للوالي العادل المتواضع في كل یوم ولیلة : (، قال)عباد اهللا خذلھ اهللا یوم القیامة
  ) .كعمل ستین صدیقًا كلھم عامل مجتھد في نفسھ

یقال لإلمام العادل یوم : (وبلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال: قال
وبلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال) ابشر فإنك رفیق محمد القیامة في قبره

من أحیا سنة من سنتي قد أمیتت من بعدي فلھ أجر من عمل بھا من : ((وَسلَّم أنھ قال
الناس ال ینقص ذلك من أجور الناس شیئًا، ومن ابتدع بدعة ال یرضاھا اهللا ورسولھ كان 

، وقال رسول اهللا َصلَّى ))ناس ال ینقص ذلك من إثم الناس شیئًاعلیھ إثم من عمل بھا من ال
الذي إذا قدر لم : ثالث من كنَّ فیھ؛ فقد استكمل خصال اإلیمان: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

یتعاطى ما لیس لھ، وإذا رضي لم یدخلھ رضاه في الباطل، وإذا غضب لم یخرجھ غضبھ 
  )).من الحق

تظر للحق والمحقین كالمجاھد في سبیل رب العالمین، وفي المن]: 502ص 2ج[وفیھا 
من حبس نفسھ لداعینا : ((ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )) .أھل البیت أو كان منتظرًا لقائمنا كان كالمتشحط بین سیفھ وترسھ في سبیل اهللا بدمھ
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 496ص[ى الرضى َعَلْیھما السَّالم وفي صحیفة علي بن موس
أفضل أعمال أمتي انتظار فرج : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

  )) .اهللا
* * * * * * * * * * * * *  
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  كتاب الزھد واإلرشاد ومكارم األخالق

  عن المنكرباب في األمر بالمعروف والنھي 
بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 503ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

لتأمرنَّ بالمعروف ولتنھنَّ عن المنكر، أو لیسلطن اهللا علیكم شراركم : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
الكتاب أجلھ كان فیسومونكم سوء العذاب، ثم یدعو خیاركم ؛ فال یستجاب لھم حتى إذا بلغ 

  )) .ما منعكم إذ رأیتموني أعصى أال تغضبوا لي: اهللا المستنصر لنفسھ، ثم یقول
إن اهللا : ((بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال]: 503ص 2ج[وفیھا 

 بعثني بالرحمة واللحمة، وجعل رزقي في ظل رمحي، ولم یجعلني حراثًا وال تاجرًا، أال



إن من شر عباد اهللا الحراثین والتجار إالَّ من أخذ الحق وأعطى الحق، ثم تلى قول اهللا 
َیاَأیَُّھا النَِّبيُّ َجاِھِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِھْم َوَمْأَواُھْم َجَھنَُّم َوِبْئَس { :سبحانھ
  ])).التوبة[})73(اْلَمِصیُر

أول (قال : عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 419ص[بن علي وفي مجموع اإلمام زید 
ما تغلبون علیھ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بأیدیكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإذا 

  ) .لم ینكر القلب المنكر ویعرف المعروف نكس، فجعل أعاله أسفلھ
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لتأمرن بالمعروف ولتنھن عن المنكر، أو : (العن علي َعَلْیھ السَّالم ق]: 419ص[وبھ فیھ 
  ) .لیسلطّن اهللا علیكم شراركم، ثم یدعو خیاركم، فال یستجاب لھم

: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 420ص[وبھ فیھ 
على ید الظالم، وال  ال قدست أمة ال تأمر بالمعروف، وال تنھى عن منكر، وال تأخذ((

  )).تعین المحسن، وال ترد المسيء عن إساءتھ
: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 390ص[وبھ فیھ 

  )).من دعا عبدًا من شرٍك إلى اإلسالم كان لھ من األجر كعتق رقبة من ولد إسماعیل((
من دعا عبدًا من ضاللٍة إلى : (ین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالموقال أمیر المؤمن: قال

  ) .معرفة حق، فأجابھ كان لھ من األجر كعتق رقبة
من أمر بمعروف، أو نھى عن منكر أطیع أم عصي : (وقال زید بن علي َعَلْیھ السَّالم: قال

  ) .كان بمنزلة المجاھد في سبیل اهللا
أخبرنا أبو أحمد علي بن الحسین البغدادي ]: 226ص[لسَّالم وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ ا

حدَّثنا محمد : حدَّثنا علي بن عبدالرحمن بن عیسى بن زید بن ماتي، قال: الدیباجي، قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن : بن منصور، قال

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : الأبیھ، عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھم، ق
لتأمرنَّ بالمعروف، ولتنھنَّ عن المنكر، أو لیسلطن اهللا علیكم شراركم حتى یدعو : ((وَسلَّم

  )).خیاركم ؛ فال یستجاب لھم
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حدَّثني أبو القاسم : حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي، قال]: 227ص[وفیھا 
: حدَّثني علي بن محمد بن كأس النخعي، قال: یز بن إسحاق بن جعفر الكوفي، قالعبدالعز

حدَّثني : حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدَّثني سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال
حدَّثني زید بن علي عن : حدَّثني أبو خالد الواسطي، قال: إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي صلوات اهللا علیھم، قال أبیھ، عن جده،
من دعا عبدًا من شرٍك إلى اإلسالم كان لھ من األجر كعتق رقبة من ولد : ((وَسلَّم

  )) .إسماعیل َعَلْیھ السَّالم
من دعا عبدًا من ضالٍل إلى معرفة حق، فأجابھ كان : (وقال علي صلوات اهللا علیھ: قال

  ) .لھ من األجر كعتق نسمھ
من أمر بمعروف، أو نھى عن منكر أطیع أو : (وقال زید بن علي َعَلْیھما السَّالم: قال

  ) .عصي كان بمنزلة المجاھد في سبیل اهللا
أخبرنا : أخبرنا أبي، قال: أخبرنا عبداهللا بن سالم، قال: أخبرنا أبي، قال]: 228ص[وفیھا 



، عن حسین بن - یعني أحمد بن عیسى  - أبو عبداهللا حدَّثني : محمد بن منصور، قال
: علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

من دعا عبدًا من الشرك إلى اإلسالم ؛ فأجابھ : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .عقوب َعَلْیھ السَّالمكان لھ من األجر كعتق رجل من ولد ی
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حدَّثنا الناصر للحق : أخبرنا أبو عبداهللا محمد بن زید الحسیني، قال]: 230ص[وفیھا 
أخبرنا محمد بن علي بن خلف، عن حسن بن صالح، : الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

المؤمنین صلوات اهللا  قال أمیر: حدَّثنا خالد بن مختار، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال
إنما ھلك من كان قبلكم بارتكابھم المعاصي، ثم لم ینھھم الربانیون واألحبار، فلما : (علیھ

فعلوا ذلك نزلت بھم العقوبات، أال فمرو بالمعروف، وانھوا عن المنكر قبل أن ینزل بكم 
  ) .رزقًاما نزل بھم، األمر بالمعروف، والنھي عن المنكر ال یقدم أجًال، وال یدفع 

من دعا إلى اهللا ؛ فأجیب كان لھ ]: 450ص 2ج[و قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
مثل أجر كل من أجابھ غیر منتقص من أجر المجیبین، والدعا إلى اهللا فأكبر األعمال، 

ِم الصََّلاَة ِإنَّ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْیَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِق{ :وفي ذلك ما یقول ذو الجالل واإلكرام
الصََّلاَة َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّھ َأْكَبُر َواللَُّھ َیْعَلُم َما 

الدعا إلى اهللا، وفي ذلك ما حدَّثني أبي،  ھو: والذكر هللا ھاھنا] العنكبوت[})45(َتْصَنُعوَن
ذكر : قال] 45:العنكبوت[}َوَلِذْكُر اللَِّھ َأْكَبُر{: أنھ كان یقول في قول اهللا سبحانھ: عن أبیھ 

  .اهللا ھاھنا ھو الدعا إلى اهللا 
ویدخل مع ذكر اهللا من ذلك شغل القلب في التفكر : قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ

 وقدرتھ وعظمتھ وسلطانھ، والذكر لھ بما ذكر بھ نفسھ من توحیده، وعدلھ، في جالل اهللا
  .وصدق، وعده، ووعیده 
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ال یحل لعین ترى اهللا : ((وبلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال: قال
  )) .یعصى فتطرف حتى تغیره أو تنتقل
یجب ھذا الفرض على من أطاق التغییر، ومن لم : قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ

یطق التغییر وجب علیھ الھجرة لذلك الموضع الذي یعصى فیھ الرحمن، ویطاع فیھ 
الشیطان إلى منكب من مناكب األرض ال یرى فیھ الفاسقین، وال تجري علیھ فیھ أحكام 

ِذیَن َتَوفَّاُھُم اْلَمَلاِئَكُة َظاِلِمي ِإنَّ الَّ{: الظالمین، من سھلھا أو جبالھا، فإن اهللا عز وجل یقول
ًة َأْنُفِسِھْم َقاُلوا ِفیَم ُكْنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفیَن ِفي اْلَأْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّھ َواِسَع

  ] .النساء[})97(َفُتَھاِجُروا ِفیَھا َفُأوَلِئَك َمْأَواُھْم َجَھنَُّم َوَساَءْت َمِصیًرا
* * * * * * * * * *  

  باب في اكتساب الخیر ونفع المؤمنین
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 395ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

رجل كانت لھ أمة، فأدَّبھا : أربعة لھم أجران: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
كحھا فلھ أجران، ورجل أدخل اهللا علیھ الرق في الدنیا، فأّدى وأحسن أدبھا، ثم أعتقھا ون

حّق اهللا وحق موالیھ، فلھ أجران، ورجل شفع شفاعة خیر أجراه اهللا على یدیھ كان لھ 
  )).أجران، ورجل من أھل الكتاب آمن بنبیھ، وآمن بي، فلھ أجران
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بلغنا عن عبداهللا بن الحسن، عن ]: 528ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
إن من أوجب المغفرة : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: أبیھ، عن جده، قال

  )).إدخالك السرور على أخیك المسلم
من قضى لمؤمن : (عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن آبائھ َعَلْیھ السَّالم، قال: وبلغنا

ثیرة إحداھن الجنَّة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس اهللا عنھ حاجة قضى اهللا لھ حوائج ك
كربًا یوم القیامة، ومن أطعمھ من جوع أطعمھ اهللا من ثمار الجنة، ومن سقاه من عطش 
سقاه اهللا یوم القیامة من الرحیق المختوم، ومن كساه ثوبًا كان في ضمان اهللا ما بقي علیھ 

  ) .ؤمن أفضل من صوم شھر واعتكافھمن ذلك الثوب سلك، واهللا لقضاء حاجة الم
: أن رجًال أتى الحسین بن علي َعَلْیھ السَّالم في حاجة یسألھ أن یقوم معھ فیھا، فقال: وبلغنا

إني أتیت أبا عبداهللا في حاجة : إني معتكف، فجاء إلى الحسن بن علي َعَلْیھما السَّالم، فقال
حاجتھ، وجعل طریقھ على الحسین إني معتكف، فقام معھ الحسن في : لیقوم معي، فقال

إني معتكف، : یا أخي ما منعك أن تقوم مع أخیك في حاجتھ؟ فقال: َعَلْیھما السَّالم، فقال
  .ألن أقوم مع أخي المسلم في حاجتھ أحب إليَّ من اعتكاف شھر : فقال الحسن َعَلْیھ السَّالم
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أخبرنا أبو الحسین علي بن إسماعیل ]: 252ص[وقال أبو طالب َعَلْیھ السَّالم في األمالي 
حدَّثنا محمد : أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال: الفقیھ رحمھ اهللا، قال

بن منصور، عن حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، 
من : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى : عن جده، عن علي صلوات اهللا علیھ، قال

  )) .عرف لكبیر لسنھ، فوقره أمََّنھ اهللا من فزع یوم القیامة
أخبرنا أبو : أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني رحمھ اهللا، قال]: 252ص[وفیھا 

حدَّثنا عبداهللا بن داھر، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: زید عیسى بن محمد العلوي، قال
عن عمرو بن جمیع ، عن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن، عن أبیھ، عن جده صلوات اهللا 

إن من أوجب المغفرة إدخالك : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علیھم، قال
  )).السرور على أخیك المسلم

ا الناصر للحق أخبرن: أخبرنا أبو الحسین علي بن إسماعیل الفقیھ، قال]: 252ص[وفیھا 
أخبرنا محمد بن منصور، عن حسین بن نصر، عن : الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

خالد، عن حصین بن مخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده صلوات اهللا علیھم، 
 من أصبح ال یھتم بأمر المسلمین فلیس: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

  )) .من المسلمین، ومن سمع مسلمًا ینادي یا للمسلمین فلم یجب فلیس من المسلمین
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أخبرنا محمد بن محمد : أخبرنا أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، قال]: 252ص[وفیھا 
حدَّثني أبي : حدَّثنا موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر، قال: بن األشعث الكوفي، قال

موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي إسماعیل بن 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : بن الحسین، عن أبیھ، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال



إنصاف الناس من نفسك، ومواساة األخ في اهللا، : أثبت األعمال ثالثة: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .ل حالوذكر اهللا على ك

أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن علي ]: 175ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك األشناني، : بن أحمد األزجي بقرآتي علیھ، قال

 حدَّثنا موسى بن إبراھیم المروزي: حدَّثنا أبو بكر محمد بن زكریا المروروذي، قال: قال
حدَّثنا إبن جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن : األعور، قال

من : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: الحسین، عن أبیھ علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  )) .أنعش حقًا لمؤمن بلسانھ أودفع عنھ ضیمًا دخل الجنة

* * * * * * * * * *  
  لدین وصلة الرحم واصطناع المعروفبرُّ الوا

بر : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 410ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
الوالدین، وصلة الرحم، واصطناع المعروف زیادة في الرزق، وعمارة في الدیار، وأھل 

  ) .المعروف في الدنیا ھم أھل المعروف في اآلخرة
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یا : أتى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجل، فقال: قال]: 415ص[ا السند وفیھ بھذ
: ثم من؟ قال: قال)) أمك: ((رسول اهللا من أحق الناس مني بحسن الصحبة وبالبر ؟ قال

: ثم من ؟ قال: قال)) أبوك: ((ثم من ؟ قال: قال)) أمك: ((ثم من ؟ قال: قال)) أمك((
  )) .دناكأقاربك أدناك أ((

بلغنا عن زید بن علي، عن آبائھ، ]: 527ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
یا أیھا : صعد رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم المنبر، فقال:(عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

، فدخل النار، یا محمد من أدرك أبویھ أو أحدھما، فمات: الناس إن جبریل أتاني، فقال
  ) .آمین: آمین، فقلت: فأبعده اهللا قل

إن الرجل لیكون بارًا بوالدیھ في حیاتھما، فیموتان، : (عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال: وبلغنا
فال یستغفر لھما، فیكتبھ اهللا عاقًا، وإن الرجل لیكون عاقًا لھما في حیاتھما، فیموتان، 

  ) .فیستغفر لھما، فیكتبھ اهللا بارًا
قال رسول اهللا َصلَّى : عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال: وبلغنا

من أحب أن یمأل لھ في عمره، ویبسط لھ في رزقھ، ویستجاب لھ : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
الدعاء، ویدفع عنھ میتة السوء، فلیطع أبویھ في طاعة اهللا، ولیصل رحمھ، ولیعلم أن 

اللھم صل من وصلني، : الرحم معلقة بالعرش، تأتي یوم القیامة لھا لسان طلق ذلق یقول
أني قد استجبت دعوتك، فإن العبد : فیجیبھا اهللا تبارك وتعالى: اللھم اقطع من قطعني، قال

لقائم یرى أنھ بسبیل خیر حتى یأتیھ الرحم، فتأخذ بھ إلى أسفل درك من النار بقطیعتھ 
  )).دار الدنیاإیاھا كان في 
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قال رسول : عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، قال: وبلغنا
  )).إن من تعظیم إجالل اهللا أن یجل األبوین في طاعة اهللا: ((اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

النظر في كتاب اهللا : ((ھ وَسلَّم أنھ قالعن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآل]: 527ص[وبلغنا 
عبادة، والنظر إلى البیت الحرام عبادة، والنظر في وجوه الوالدین إعظامًا لھما، وإجالًال 



  )).لھما عبادة
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن الحسین بن علي َعَلْیھما السَّالم أنھ قال]: 527ص[وبلغنا 

جل لیصل رحمھ، وقد بقي من عمره ثالث، فیجعلھا اهللا ثالثًا إن الر: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .وثالثین، وإن الرجل لیقطع رحمھ وقد بقي من عمره ثالث وثالثین، فیجعلھا اهللا ثالثًا

من یضمن : ((عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال]: 528ص 2ج[قال وبلغنا 
یصل رحمھ فیحبھ أھلھ، ویكثر مالھ، ویطول عمره، من : لي واحدة أضمن لھ أربعًا

  )).ویدخل جنَّة ربھ
عن آبائھ، عن جعفر ]: 487ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 

  ) .أدنى العقوق أف، ولو علم اهللا شیئًا أھون من أف لنھى عنھ: (َعَلْیھم السَّالم، قال
صلة الرحم، وحسن : (حمد َعَلْیھم السَّالم قالعن أبي عبداهللا جعفر بن م]: 488ص[وبھ 

  ) .األخالق زیادة في اإلیمان
: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھما السَّالم، قال: وفیھا

یصل رحمھ فیحبھ أھلھ، ویوسع علیھ في رزقھ، : من یضمن لي واحدة ضمنت لھ أربعًا((
  )).جلھ، ویدخلھ اهللا الجنَّة التي وعدهویزاد في أ
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صلة األرحام وحسن الجوار زیادة في : (قال حدَّثني محمد بن علي َعَلْیھ السَّالم قال: وبھ
  ) .األموال

سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (قال علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم: وبھ
یكم استخفافًا بالدین، وبیع الحكم، وقطیعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن إني أخاف عل: ((یقول

  ) .مزامیر تقدمون أحدكم ولیس بأفضلكم في الدین
أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن علي بن أحمد ]: 126ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا 

حدَّثنا : ، قالحدَّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفید: األزجي بقرآتي علیھ، قال
حدَّثنا الحسین بن القاسم بن إبراھیم بن : محمد بن أحمد بن الھیثم بن صالح التمیمي، قال

: إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال
بن حدَّثني الحسین بن زید بن علي، عن جعفر : حدَّثني الحسین بن عبداهللا العلوي، قال

حدَّثني أبي محمد بن علي، عن أبیھ علي بن الحسین، عن جده الحسین بن : محمد، قال
إن : ((أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال: علي، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم

  )).الرجل لیصل رحمھ وقد بقي من عمره ثالث سنین، فیمدھا اهللا إلى ثالث وثالثین سنة
 ** * * * * * * * *  

  اإلستغفار وفضلھ
سمعت : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 418ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الذي ال إلھ إالَّ ھو () من قال استغفر اهللا: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول
  )) .مثل زبد البحر ورمل عالج وأتوب إلیھ، ثم مات، غفر اهللا ذنوبھ، ولو كانت

)1/953(  

  

بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 521ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
) أین أنت عن اإلستغفار ؟: (َوآلھ وَسلَّم أن رجًال أتاه فشكا إلیھ بعض ما یكون منھ، فقال لھ

من ختم یومھ یقول عشر مرات استغفر اهللا : ((آلھ وَسلَّمثم قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو



الذي ال إلھ إالَّ ھو الحي القیوم وأتوب إلیھ اللھم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
)) الرحیم إالَّ غفر اهللا لھ ما كان من یومھ، أو قالھا من لیل إالَّ غفر اهللا لھ ما كان من لیلتھ

.  
روى محمد بن منصور رضي اهللا ): الیؤثر في المعنى باختالف یسیر] (244ص[ومثلھ 

حدَّثني علي بن أحمد بن عیسى، عن : عنھ، في كتاب الذكر بإسناد لفظھ حدَّثنا محمد، قال
  .أبیھ، عن حسین بن علوان، عن عمر بن خالد، عن أبي ھاشم، عن زادان، عن سلمان 

سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن سلمان رضي اهللا عنھ قال]: 243ص[وفیھ بھذا اإلسناد 
عوِّدوا ألسنتكم اإلستغفار، فإن اهللا لم یعلمكم اإلستغفار إالَّ وھو : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول

  )) .یرید أن یغفر لكم

)1/954(  

  

حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي، ]: 193ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا علي بن محمد : و القاسم عبدالعزیز بن إسحاق بن جعفر الزیدي، قالحدَّثنا أب: قال

حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، : حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال: النخعي ، قال
حدَّثني زید بن : حدَّثنا أبو خالد الواسطي، قال: حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال: قال

سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : یھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قالعلي، عن أب
من قال استغفر اهللا الذي ال إلھ إالَّ ھو وأتوب إلیھ، ثم مات، غفرت : ((َوآلھ وَسلَّم یقول

  )) .ذنوبھ إن كانت أكثر من زبد البحر ورمل عالج
أخبرنا محمد بن محمد بن األشعث : الأخبرنا عبداهللا بن عدي الحافظ، ق]: 194ص[وفیھا 

حدَّثني موسى بن إسماعیل بن موسى بن : ، قال"بمصر سنة خمس وثالثمائة"الكوفي 
حدَّثني أبي إسماعیل بن موسى، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، : جعفر، قال

اهللا قال رسول : عن جده علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي صلوات اهللا علیھم، قال
  )) .لكل داٍء دواء، ودواء الذنوب اإلستغفار: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

خیر : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 194ص[وفیھا بھذا اإلسناد 
  )).الدعاء اإلستغفار، وخیر العبادة قول ال إلھ إالَّ اهللا

)1/955(  

  

أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن ]: 274ص 1ج[هللا َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي المرشد با
أخبرنا أبو محمد سھل بن أحمد بن عبداهللا بن : المحسن بن علي التنوخي بقرآتي علیھ، قال

حدَّثنا أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده : سھل الدیباجي، قال
قیل یا رسول اهللا ما الذي یباعد : َلْیھم السَّالم، قالعلي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي َع

الصوم یسود وجھھ، ویكسر ظھره، والحب في اهللا، والمواظبة على : ((الشیطان منَّا ؟ قال
  )) .العمل الصالح یقطع دابره، واإلستغفار یقطع وتینھ

ا الشریف أخبرنا الشریفان أبو محمد الحسن، وأبو طاھر إبراھیم ابن]: 223ص 1ج[وفیھا 
أخبرنا أبو الفضل محمد : الجلیل أبي الحسن محمد بن عمر الحسیني الزیدي الكوفي، قاال

حدَّثنا أبو علي أحمد بن محمد بن الحسین بن إسحاق بن : بن عبداهللا بن الشیباني، قال
حدَّثنا جدي الحسین بن إسحاق، عن أبیھ : ، قال- بحران  - جعفر بن محمد العریضي 

، عن أخیھ موسى بن جعفر، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن آبائھ، عن إسحاق بن جعفر
یقول اهللا عز وجل ما من : ((علي َعَلْیھم السَّالم، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال



مخلوق یعتصم بمخلوق دوني إالَّ قطعت بھ أسباب السماوات وأسباب األرض من دونھ، 
ني لم أجبھ، وما من مخلوق یعتصم بي دون خلقي إالَّ فإن سألني لم أعطھ، وإن دعا

ضمنت لھ السماوات واألرض رزقھ، فإن دعاني أجبتھ، وإن سألني أعطیتھ، وإن 
  )) .استغفرني غفرت لھ

)1/956(  

  

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 443ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
إلى .... یقول اهللا ما من مخلوق : (( َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا: السَّالم قال

  .آخر حدیث األمالي باختالف یسیر غیر مخل من دون لفظ بھس 
من أنعم اهللا علیھ بنعمة : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 442ص[وفیھا قال 

لیستغفر اهللا، ومن أحزنھ أمر، فلیقل ال حول وال فلیحمد اهللا علیھا، ومن استبطأ الرزق، ف
  )).قوة إالَّ باهللا العلي العظیم

وقد تقدمت الروایات بأن اهللا ومالئكتھ یصلون على المستغفرین باألسحار، : قلت
والمتسّحرین في الصیام في السحور، من المجموع، وأمالي أحمد بن عیسى، وأحكام 

  .بي طالب َعَلْیھم السَّالم الھادي، والجامع الكافي، وأمالي أ
* * * * * * * * * *  

)1/957(  

  

  الترغیب في طاعة اللَّھ تعالى
سمعت : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 410ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

: ظلھ سبعة تحت ظل العرش یوم ال ظل إالَّ:(( رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول
: شاب نشأ في عبادة اهللا عّز وجل، ورجل دعتھ امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسھا، فقال

إني أخاف اهللا رب العالمین، ورجل خرج من بیتھ، فأسبغ الطھور، ثم مشى إلى بیت من 
بیوت اهللا عز وجل لیقضي فریضة من فرائض اهللا تعالى، فھلك فیما بینھ وبین ذلك، 

عتمرًا إلى بیت اهللا تعالى، ورجل خرج مجاھدًا في سبیل اهللا عز ورجل خرج حاجًا، أو م
وجل، ورجل خرج ضاربًا في األرض یطلب من فضل اهللا عز وجل یكف بھ نفسھ، 

ویعود بھ على عیالھ، ورجل قام في جوف اللیل بعدما ھدأت العیون، فأسبغ الطھور ثم قام 
  )) .ذلك إلى بیت من بیوت اهللا عّز وجل فھلك فیما بینھ وبین

بلغنا عن زید بن علي َعَلْیھما ]: 520ص 2ج[وھو في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم بلفظ 
سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : السَّالم عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم قال

ذات : ((وبلفظ، ))سبعة في ظل اهللا: ((إلى آخر ما في المجموع بلفظ...)) سبعة ((یقول 
  )) .بعدما ھدأت كل عین: ((وبلفظ)) حسب ونسب

)1/958(  

  

أخبرنا أبو عبداهللا أحمد بن ]: 241ص[وھو أیضًا في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم بلفظ 
حدَّثنا علي بن : أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق الكوفي، قال: محمد البغدادي، قال
حدَّثنا نصر بن : ثنا سلیمان بن إبراھیم بن عبید المحاربي، قالحدَّ: محمد النخعي، قال



حدَّثنا أبو خالد الواسطي، : حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال: مزاحم المنقري، قال
سمعت رسول : حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: قال

لى آخره نحوه، ولم یذكر في الروایتین ....)) سبعة ((َوآلھ وَسلَّم یقول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .وجمال 

* * * * * * * * * *  
  البكاء من خشیة اهللا

حدَّثنا حسین بن نصر، عن ]: 252ص[في كتاب الذكر لمحمد بن منصور رضي اهللا عنھ 
بن أبي خالد بن عیسى، عن حصین بن مخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي 

ما اغرورقت عین بمائھا : ((أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال: طالب َعَلْیھ السَّالم
من خشیة اهللا إالَّ حرم اهللا جسدھا على النار، فإن فاضت على خدھا لم یصب وجھھا قتر 

وتعالى یطفي بھا  وال ذلة، ولیس عمٍل إالَّ ولھ وزن إالَّ الدمعة من خشیة اهللا، إن اهللا تبارك
  )) .بحورًا من نار

بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 523ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
من خرج من عینھ مقیاس ذباب دموع من خشیة اهللا أمنھ اهللا یوم : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).الفزع األكبر

)1/959(  

  

أراد رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم المؤتمر : ات اهللا علیھقال یحیى بن الحسین صلو
  .بأوامر اهللا، المنتھي عن نھي اهللا، المؤمنین، المتقین، الصالحین، المھتدین 

* * * * * * * * * *  
  فصل المتحابین في اهللا وزیارة اإلخوان وضیافتھم وتكرمتھم

قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: ]421ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إن المتحابین في اهللا تعالى لعلى عمود من یاقوتة : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

حمراء على رأس العمود سبعون غرفة یضيء حسنھن ألھل الجنَّة كما تضيء الشمس 
ظر إلى المتحابین في اهللا، فإذا أشرفوا علیھم انطلقوا بنا نن: ألھل الدنیا، فیقول أھل الجنة

أضاء حسنھم ألھل الجنة كما تضيء الشمس ألھل الدنیا علیھم ثیاب خضر من سندس بین 
  )).أعینھم مكتوب على جباھھم ھؤالء المتحابون في اهللا عّز وجل

بن  أخبرنا أبو بكر محمد بن علي]: 133ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا أبو مسلم عبد : أحمد بن الحسین الجوزداني، المقري بقرآتي علیھ بأصفھان، قال

أخبرنا أبو العباس أحمد : الرحمن بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن شھدل المدیني، قال
أخبرنا أبو عبداهللا أحمد بن الحسن بن : بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن عقدة، قال

حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، عن أبي حمزة بن علي : ثني أبي، قالحدَّ: سعید، قال
بن الحسین َعَلْیھم السَّالم، عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنھما، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

  ) .أال إن أولیاء اهللا قال ھم المتحابون في اهللا عّز وجل(َوآلھ وَسلَّم 

)1/960(  

  

رید، وحمزة التركي، عن اإلمام الشھید أبي الحسین زید بن علي عن ھاشم بن الب: وبھ
كل : قال] الزخرف[})67(اْلَأِخلَّاُء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإلَّا اْلُمتَِّقیَن{: َعَلْیھم السَّالم

  .خلیل معاد خلیلھ إالَّ الخلة في اهللا 



بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 530ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
)) أنا شفیع لكل أخوین تحابا في اهللا من مبعثي إلى یوم القیامة: ((َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یقول

.  
وبلغنا عن زید بن علي َعَلْیھما السَّالم، عن آبائھ رضوان اهللا علیھم، عن علي َعَلْیھ : قال

: قال اهللا تبارك وتعالى: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال رسول اهللا: السَّالم أنھ قال
وعزتي، وعظمتي، وكبریائي، وجودي، ألدخلن داري، وألرافقن بین أولیائي، وألزوجنَّ 

  )).حور عیني المتحابین فيَّ، المتواخین فيَّ، المتحببین إلى خلقي
خرجنا مع رسول اهللا : وبلغنا عن سلمان الفارسي رحمھ اهللا، قال]: 523ص 2ج[وفیھا 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم زائرًا ألناسیة من أھل الیمن كانوا بایعوا رسول اهللا َصلَّى اهللا 
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على اإلسالم، فدخل علیھم، فجعل یصافحھم واحدًا واحدًا، فلما خرجنا قال 

ما من : ((بلى یا رسول اهللا، فقال: قلت! أبشرك یا سلمان أال : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
مسلم یخرج من بیتھ زائرًا إلخوة لھ مسلمین إالَّ خاض في رحمة اهللا، وشیَّعھ سبعون ألف 

ملك حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كالیدین التي تغسل أحدھما األخرى، وغفر لھم ما 
  )).سلف، وأعطوا ما سألوا

)1/961(  

  

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 445ص[ن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم وفي صحیفة علي ب
ستة من المرؤة، ثالثة منھا في : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

فتالوة القرآن، وعمارة المساجد، واتخاذ : الحضر، وثالثھ في السفر، أمَّا التي في الحضر
فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمراح في غیر : هللا، وأمَّا التي في السفراإلخوان في ا

  )) .معاصي اهللا تعالى
ال تزال أمتي بخیر : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 450ص[وبھ فیھا 

آتوا الزكاة، ما تحابُّوا، وأدُّوا األمانة، واجتنبوا الحرام، وأقروا الضیف، وأقاموا الصالة، و
  )) .فإن لم یفعلوا ذلك ابتلوا بالسنین والقحط

أخبرنا أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، ]: 260ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني موسى بن إسماعیل : ، قال"بمصر"أخبرنا محمد بن محمد بن األشعث الكوفي : قال

اعیل بن موسى، عن أبیھ، عن جده جعفر بن حدَّثني أبي إسم: بن موسى بن جعفر، قال
أن : محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي صلوات اهللا علیھم

َأَلا ِبِذْكِر اللَِّھ َتْطَمِئنُّ {: لما نزلت ھذه اآلیة: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال
اهللا ورسولھ، وأحب أھل بیتي صادقًا غیر  ، ذلك من أحب]28:الرعد[})28(اْلُقُلوُب

  )).كاذب، وأحب المؤمنین شاھدًا أو غائبًا، أال بذكر اهللا فتحابوا
أثبت األعمال : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 252ص[وبھ فیھا 

  )).لإنصاف الناس من نفسك، ومؤاساة األخ في اهللا، وذكر اهللا على كل حا:ثالثة
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وأمَّا محبة آل محمد علیھم الصالة والسالم بخصوصھم ففیھم ما ال یحصى كثرة وال : قلت
تتسعھ إالَّ المجلدات من روایة المؤالف والمخالف، وقد صنفت فیھ المصنفات، فیطلب من 

  .ھنالك، ویمكن بإعانة اهللا أن نزبر شیئًا من ذلك فیما بعد تبركًا بھم ال حصرًا 
من : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 393ص[مجموع زید َعَلْیھ السَّالم وفي 



  ) .تكرمة الرجل ألخیھ أن یقبل بره، وتحفتھ، وأن یتحفھ بما عنده، وال یتكلف لھ
الأحب : ((سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول: وقال علي َعَلْیھ السَّالم: قال

  )) .فینالمتكل
إذا دعا أحدكم أخوه، فلیأكل من طعامھ، ولیشرب من : ((قال]: 394ص[وفیھ بھذا السند 

  )) .شرابھ، وال یسأل عن شيء
ألن أخرج إلى سوقكم فأشتري صاعًا : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 393ص[وبھ فیھ 

  ).أن أعتق رقبة من طعام، وذراعًا من لحم، ثم أدعوا نفرًا من إخواني أحبُّ إليَّ من
ألن أشتري بدرھم صاعًا من طعام، فأجمع : (عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 198ص[وبھ فیھ 

  ) .علیھ نفرًا من إخواني أحبُّ إليَّ من أن أخرج إلى سوقكم ھذا فأشتري رقبة فأعتقھا
إلى  لو دعیت: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 392ص[وبھ فیھ 

  )).ألجبت، ولو أھدي إليَّ ذراع لقبلت() كراع
یكاد الناس أن ینقصوا حتى ال یكون : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 393ص[وبھ فیھ 

  ) .شيء أحب إلى امرء مسلم من أخ مؤمن، أو درھم حالل، وأنى لھ بھ
* * * * * * * * * *  
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  الولیمة
الولیمة : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 394ص[م في مجموع زید َعَلْیھ السَّال

  ) .أول یوم سنَّة، والثانیة ریا، والثالثة سمعة
ال ولیمة إالَّ في : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 393ص[وبھ فیھ 

  انتھى)) . حرس، أو عرس، أو إعذار: ثالث
طعام الختان، ذكره في نظام : دة، ذكره في المصباح، واألعذارطعام یصنع للوال: الحرس

  .الغریب 
المؤمن یجیب المؤمن، ولو إلي ]: 406ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

لقمھ، والولیمة في العرس والختان ُسنَّة من الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حسنة ال 
علیھا، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ینبغي تركھا لمن قدر 

، وقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لرجل من ))إذا دعي أحدكم إلى الولیمة فلیأتھا: ((أنھ قال
  )) .أولم ولو بشاة: ((األنصار تزوج

لى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ وفي ذلك ما حدَّثني أبي، عن أبیھ یرفعھ إ]: 401ص 2ج[وفیھا 
إذا وضعت موائد آل محمد حفت بھم المالئكة ُیَقدِّسون اهللا : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ، قال

  )).ویستغفرون لھم ولمن أكل معھم من طعامھم
* * * * * * * * * *  

  باب في حامل القرآن وفضل القرآن
إن صاحب القرآن یسئل ]: (387ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھما السَّالم قال 

  ) .عمَّا یسئل عنھ النبیئون، إالَّ أنھ ال یسئل عن الرسالة
من قرأ القرآن وحفظھ فظن أن أحدًا أوتي : (عنھ َعَلْیھ السَّالم، أنھ قال]: 387ص[وبھ فیھ 

  ) .مثل ما أوتي، فقد عظم ما حقر اهللا، وحقر ما عظم اهللا
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ربع حالل، : نزل القرآن على أربعة أرباع: (ْیھ السَّالم، قالعنھ َعَل]: 385ص[وبھ فیھ 
  ) .وربع حرام، وربع مواعظ وأمثال، وربع قصص وأخبار

حدَّثنا : وقال اإلمام الناصر للحق الحسن بن علي األطروش َعَلْیھ السَّالم في أول تفسیره
أحمد بن عیسى، حدَّثنا علي بن أبي عبداهللا، عن أبیھ : محمد بن منصور الكوفي، قال

وكنیتھ أبوعبداهللا، عن الحسین بن علوان، عن أبي خالد رحمھم اهللا تعالى، عن اإلمام 
قال : الشھید أبي الحسین زید بن علي، عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھم وسالمھ، قال

ذلق ما حل  یأتي القرآن یوم القیامة لھ لسان طلق: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
جمعني فالن عبدك في جوفھ، وكان ال یعمل فيَّ : مصدق، وشفیع مشفع، فیقول یارب

صدقت، فیكون ظلمة بین : بطاعتك، وال یتجنب فيَّ معصیتك، وال یقیم فيَّ حدودك، فیقول
() عینیھ، وأخرى عن شمالھ، وأخرى عن یمینھ، وأخرى من خلفھ، تبتزه ھذه، وتدفعھ

یارب جمعني : ویأتي القرآن یقول آلخر: فل درك من النار، قالحتى یذھب بھ إلى أس
عبدك فالن في جوفھ كان یعمل فيَّ بطاعتك، ویتجنب فيَّ بمعصیتك، ویقیم فيَّ حدودك، 
فیقول صدقت، فیكون لھ نور كما بین السماء واألرض حتى یدخل الجنَّة، ثم یقال لھ اقرأ 

  )).ا، وجمع بین المسبحة، والوسطىوارق، فیقرأ ویرقى حتى یساوي الشھداء ھكذ
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حدَّثنا أبو خالد الواسطي : حدَّثنا الحسین بن نصر، قال: وأخبرنا عبداهللا بن یحیى، قال: قال
رحمھ اهللا تعالى، عن موالنا اإلمام أبي الحسین زید بن علي، عن آبائھ، عن أمیر 

إن : یا علي: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا : المؤمنین علي َعَلْیھم السَّالم، قال
القرآن یأتي یوم القیامة شفیعًا مشفعًا وماحًال مصدقًا، من جعل القرآن خلفھ ساقھ إلى 

  )) .النار
وعن موالنا اإلمام األعظم أبي الحسین، عن آبائھ، عن أمیر المؤمنین علیھم الصالة 

إن القرآن یأتي یوم القیامة ولھ : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال رسول اهللا َصلَّى اهللا: والسالم، قال
نور ساطع ما بین السماء واألرض یبصر فیھ من عمل بطاعتھ وھو ظلمھ لمن خالف 

  )) .طاعة اهللا وھو حجة اهللا تعالى على خلقھ وعلى العباد
أخبرنا : الأخبرنا أبي رحمھ اهللا، ق]: 131ص[وفي أمالي اإلمام أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد بن : أخبرنا أبي، قال: عبداهللا بن أحمد بن محمد بن سالم رحمھ اهللا، قال
حدَّثنا أحمد بن صبیح، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن : منصور، قال 

من : ((مقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ: أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
)) تعظیم جالل اهللا عزَّ ذكره أن تجل حامل القرآن، ومن تعظیم جالل اهللا أن تجل األبوین

.  
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بھذا السند إلى محمد بن منصور، عن عبداهللا بن داھر، عن عمرو بن ]: 132ص[وفیھا 
َصلَّى قال رسول اهللا : جمیع، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده َعَلْیھم السَّالم، قال

والذي نفس محمد بیده، ال الزبانیة من المالئكة أسرع إلى فسقة : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
یا رب بدي بنا سورع إلینا یا رب : حملة القرآن منھم إلى عبدة النیران، واألوثان، فیقولون

  )).لیس من یعلم كمن ال یعلم: فیقول الرب تبارك وتعالى: یا رب، قال
أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن أحمد ]: 72ص 1ج[لمرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي ا



أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراھیم بن سنبك البجلي، : اآلزجي بقرآتي علیھ، قال
حدَّثنا أبو بكر : أخبرنا أبو الحسین عمر بن الحسن بن علي بن مالك األشناني، قال: قال

حدَّثني : حدَّثنا موسى بن إبراھیم المروزي األعور، قال: روزي، قالمحمد بن زكریا الم
موسى بن جعفر بن محمد، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ 

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : علي بن الحسین، عن أبیھ عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
تعلم القرآن وعلمھ، وفضل القرآن عل سائر الكالم كفضل اهللا  خیر النَّاس من: ((وَسلَّم

  )).على خلقھ
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أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن ]: 116ص 1ج[وفیھا 
أخبرنا أبو مسلم عبدالرحمن بن : الحسین الجوزداني، المقري بقرآتي علیھ بأصفھان، قال

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن : شھدل المدیني، قالمحمد بن إبراھیم بن محمد بن 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعید البزار أبو : سعید بن عبدالرحمن بن عقدة الكوفي، قال

حدَّثنا أبي، قال حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، عن أبي حمزة الثمالي، : عبداهللا، قال
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : َلْیھم السَّالم، قالعن اإلمام الشھید أبي الحسین زید بن علي َع

  )) .قل ھو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
عن حصین، عن الحسن بن زید، وعبیداهللا بن حسین، ومحمد بن ]: 116ص 1ج[وبھ 

َصلَّى اهللا قال رسول اهللا : زید، ویحیى بن عبداهللا، عن آبائھم، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  )) .قل ھو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

بلغنا عن زید بن علي، عن آبائھ، ]: 526ص 2ج[و قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم أنھ قال

إلى آخر الحدیث المتقدم )) ...القرآن یوم القیامة ولھ لسان طلق ذلق قائًال مصدقًا یأتي((
  .وتدفعھ ھذه : من روایة الناصر َعَلْیھ السَّالم، باختالف یسیر غیر مخل، ولفظ
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كان رجل من : (وبلغنا عن زید بن علي عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: قال
لقرآن في مسجد رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فأتاه رجل ممن كان األنصار یعلم ا

ھذه لك أحملك علیھ في سبیل اهللا، فأتى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : یعلمھ بفرس، فقال
تحب أن یكون : ((وَسلَّم، فسألھ عن ذلك ، فقال لھ رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )) .فأردده: ((ال واهللا، قال: فقال)) ظك غدًاح
* * * * * * * * * *  
  فضل العلم والعلماء

تعّلموا : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 384ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
، العلم قبل أن یرفع، أما أني ال أقول لكم ھكذا، وأرانا بیده، ولكن یكون العالم في القبیلة

فیموت، فیذھب بعلمھ، فیتخذ الناس رؤسًا جھاًال، فیسئلون، فیقولون بالرأي، ویتركون 
  ) .اآلثار والسنن، فیضلون وُیضلون، وعند ذلك ھلكت ھذه األمة

إنَّ : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 384ص[وبھ فیھ 
العلم بقبض یقبضھ، ولكن یقبض العلماء بعلمھم فیبقى الناس حیارى في  اهللا تعالى ال یرفع

  )) .األرض، فعند ذلك ال یعبأ اهللا بھم شیئًا



من سلك طریقًا : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 383ص[وبھ فیھ 
ضع أجنحتھا لطالب العلم، یطلب فیھ علمًا سلك اهللا بھ طریقًا إلى الجنَّة، وإن المالئكة لت

وإنھ یستغفر لطالب العلم من في السماوات، ومن في األرض حتى حیتان البحر، وھوام 
  )) .البر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب
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لعالم یستنقذ عالم أفضل من ألف عابد، ا: (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 382ص[وبھ فیھ 
عباد اهللا من الضاللة إلى الھدى، والعابد یوشك أن یقدح الشك في قلبھ فإذا ھو في وادي 

  ) .الھلكات
العلماء ورثة األنبیاء فإن األنبیاء لم یخلفوا : (عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 383ص[وبھ فیھ 

  ) .دینارًا وال درھمًا إنما تركوا العلم میراثًا بین العلماء
یحمل ھذا : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال: ھ فیھوب

العلم من كل خلف عدولھ ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل 
  )) .الجاھلین

عن آبائھ، عن علي ]: 445ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
إن ھذا العلم خزائن : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: اهللا علیھم، قال صلوات

السائل، والمعلم، : اهللا، ومفاتیحھ السؤال فاسألوا یرحمكم اهللا، فإنھ یؤجر فیھ أربعة
  )) .والمستمع، والمحّب لھ

یحیى بن الحسین بن  حدَّثنا أبو الحسین]: 116ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا علي بن محمد بن مھرویھ القزویني، قال: محمد بن عبداهللا الحسني رحمھ اهللا، قال

حدَّثني علي بن موسى الرضى، عن أبیھ موسى، : حدَّثنا داوود بن سلیمان الغازي، قال
عن أبیھ جعفر، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي 

.... العلم خزائن ومفاتیحھا : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َلْیھم السَّالم، قالَع
  )) .والمستجیب لھم: إلى آخر المتقدم بلفظ
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حدَّثنا إسحاق بن العباس : أخبرنا أبو أحمد محمد بن علي العبدكي، قال]: 109ص[وفیھا 
حدَّثني : حدَّثني أبي، عن أبیھ إسحاق بن موسى، قال: قال بن إسحاق بن موسى بن جعفر،

حدَّثني جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي : أبي موسى بن جعفر، قال
قال أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ : بن الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

العلم، فإن تعلمھ حسنة، ومدارستھ تسبیح،  تعلموا: (السَّالم ألصحابھ وھم بحضرتھ
والبحث عنھ جھاد، وإفادتھ صدقة، وبذلھ ألھلھ قربة، وھو معالم الحالل والحرام، 

ومسالكھ سبل الجنَّة مؤنس من الوحدة، وصاحب في الغربة، وعون في السراء والضراء، 
في الخیر أئمة یقتدى وید على األعداء، وزین عند األخالء، یرفع اهللا بھ أقوامًا فیجعلھم 

بھم ترمق أعمالھم، وتقتض آثارھم ترعب الملوك في خلتھم، والسادة في عشرتھم ، 
والمالئكة في صفوتھم ؛ ألن العلم حیاة القلوب من الخطایا ، ونور األبصار من العمى، 
 وقوة األبدان على الشنئان، ینزل اهللا حاملھ الجنان، ویحلھ محل األبرار بالعلم یطاع اهللا

ویعبد، وبالعلم یعرف اهللا ویوّحد ، بالعلم تفھم األحكام، ویفصل بھ بین الحالل والحرام، 
  .یمنحھ اهللا السعداء، ویحرمھ اهللا األشقیاء 
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: أخبرنا عبداهللا بن أحمد بن سالم، قال: أخبرنا أبي رحمھ اهللا، قال]: 112ص[وفیھا 
حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن : بن منصور، قالحدَّثنا أبو جعفر محمد : أخبرنا أبي، قال

: عمرو بن جمیع، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
النظر إلى البیت الحرام عبادة، والنظر في : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

، الطالب بعلمھ جل ذكره عبادة، والجلوس كتاب اهللا عبادة، والنظر في وجھ العالم عبادة
  )) .في المسجد اعتكاف

أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن أحمد ]: 48ص 2[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراھیم بن سنبك البجلي، : األزدي بقرآتي علیھ، قال

حدَّثنا أبوبكر : الحسن بن علي بن مالك األشناني، قالأخبرنا أبو الحسین عمر بن : قال
حدَّثني موسى بن : حدَّثنا موسى بن إبراھیم المروزي األعور، قال: محمد بن زكریا، قال

جعفر بن محمد، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن 
قال رسول اهللا َصلَّى : السَّالم، قالالحسین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن أبیھ علي َعَلْیھم 

تسمعون ویسمع منكم ویسمع ممن یسمع منكم فبلغوا عني ولو حدیثًا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .واحدًا یعمل بھ من الخیر

بھذا اإلسناد عنھ َعَلْیھ السَّالم عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان ]: 48ص 1ج[وفیھا 
  )) .اللھم اغنني بالعلم، وزیني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وحلني بالعافیة(( :یقول
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أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الحسین ]: 48ص 1ج[وفیھا 
أخبرنا أبو مسلم عبدالرحمن بن محمد بن : الجوزداني، المقري بقرآتي علیھ بأصفھان، قال

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید بن : بن شھدل المدیني، قالإبراھیم بن محمد 
حدَّثنا أبي، : أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعید أبو عبداهللا، قال: عبدالرحمن بن عقدة، قال

حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، عن أبي حمزة، عن األصبغ بن نباتة، عن علي : قال
) أعلم الناس باهللا أشدھم خشیة: (ى اهللا من عباده العلماء، قالكذلك إنما یخش: (َعَلْیھ السَّالم

.  
عن حصین، عن خلیفة بن حبان، عن زید بن علي َعَلْیھم السَّالم ]: 48ص 1ج[وبھ 

على قدر منازلھم في العلم باهللا : قال] 28:فاطر[}َكَذِلَك ِإنََّما َیْخَشى اللََّھ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{
  .) شدة خشیتھم

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 443ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
من حفظ علي أمتي أربعین حدیثًا : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

  )).ینتفعون بھا بعثھ اهللا یوم القیامة فقیھًا عالمًا
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال ]:445ص[وفیھا بھذا األسناد 

الذین یأتون : اللھم ارحم خلفائي ثالث مرات، قیل یا رسول اهللا من خلفاؤك ؟ قال: ((وَسلَّم
  )).من بعدي ویروون أحادیثي، وسنتي ویعلمونھا الناس من بعدي

* * * * * * * * * *  
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  یر علم، وعلماء السوءذكر الفتیَّا بغ
ال یفتي : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 385ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الناس إالَّ من قرأ القرآن، وعلم الناسخ والمنسوخ، وفقھ السنة، وعلم الفرائض، 
  ) .والمواریث

بائھ، عن علي َعَلْیھم عن آ]: 444ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
من أفتى الناس بغیر علم لعنتھ : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

  )).السماوات واألرض
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 387ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
تعلموا القرآن، وتفقھوا بھ، وعلِّموه النَّاس وال : ((وَسلَّمرسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

تستأكلوھم بھ، فإنھ سیأتي قوم من بعدي یقرؤونھ، ویتفقھون بھ یسألون الناس، ال خالق 
  )).لھم عند اهللا عّز وجل

حدَّثنا : حدَّثنا أبو عبداهللا البغدادي، قال]: 119ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: زیز بن إسحاق بن جعفر الكوفي، قالعبدالع

حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، عن إبراھیم بن : سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال
الزبرقان التیمي، عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن 

: فیھ في التفقھ في الموضعین، وبلفظ: ھ، مثلھ بلفظجده، عن علي صلوات اهللا علی
  .ولیسألوا
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: أخبرنا عبداهللا بن أحمد بن سالم، قال: أخبرنا أبي رحمھ اهللا، قال]: 120ص[وفیھا 
حدَّثنا محمد بن منصور، عن موسى بن حكم، : أخبرنا أبي أحمد بن عبداهللا بن سالم، قال

قال : یھ، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قالعن محمد بن جعفر بن محمد، عن أب
: الفقھاء أمناء الرسل مالم یدخلوا في الدنیا، قیل: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فأحذروھم على : وما دخولھم في الدنیا یا رسول اهللا ؟ قال
  )).دینكم

* * * * * * * * * *  
  الصدقة واصطناع المعروف وغیر ذلك
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 198ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھما السَّالم 

ما من صدقة أعظم أجرًا عند اهللا عز : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
صالتكم : صدقة علیھم ؟ قالوكیف ال: وجل من صدقة على ذي رحم، أو أخ مسلم، قالوا

  )).إیاھم بمنزلة الصدقة عند اهللا عّز وجل
إن صدقة السر : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 199ص[وبھ فیھ 

تطفي غضب الرب تعالى، وإن الصدقة لتطفيء الخطیئة كما یطفيء الماء النار، فإذا 
الھ، فإنھا تقع بیمین الرب تبارك وتعالى، وكلتا یدي تصدق أحدكم بیمینھ فلیخفھا من شم

ربي سبحانھ وتعالى یمین، فیربیھا كما یربي أحدكم فلوه، أو فصیلھ حتى تصیر اللقمة مثل 
  )) .أحد
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والحدیث األول في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ ] 1/596:الرأب[، ]1/308:العلوم[
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن : حدَّثنا محمد، قال: السَّالم، قال

: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  )) .إلخ... ما من صدقة ((

لتطفي : (بھذا السند بلفظ: فیھا أیضًا]: 1/599:الرأب[، ]1/310:العلوم[والحدیث الثاني 
  ) .وجبل أحد) (إلخ...غضب 
ما معنا : قال أبو جعفر قلنا ألحمد بن عیسى]: 2/600:الرأب[، ]1/310:العلوم[وفیھا 

  .بقبول اهللا : قولھ إن الصدقة تقع بیمین الرب، قال
أخبرنا أبو أحمد علي بن : وبھ قال]: 200ص[وھو في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم بلفظ 

حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبدالرحمن بن عیسى بن زید : قال الحسین الدیباجي البغدادي،
: إلى قولھ...إلى آخر سند األمالي، والحدیث ...حدَّثنا محمد بن منصور : بن ماتي، قال

  ) .كما یطفيء الماء النار(
حدَّثنا ]: 1/602:الرأب[، ]1/311:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم أیضًا 

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : حدَّثنا عبداهللا بن موسى، عن أبیھ، عن جده، قال: المحمد، ق
صدقة جاریة، أو ولد : إذا مات العبد انقطع عملھ فلم یتبعھ إالَّ ثالثة: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).صالح یستغفر لھ بعده، أو علم علمھ عمل بھ بعده فھو یكتب لھ
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن : وحدَّثنا محمد، قال]: 2/597:بالرأ[، ]2/309:العلوم[وفیھا 

إن األشیاء تضاعف یوم الجمعة، وإنَّي : سمعت أبا جعفر یقول: حسین، عن أبي خالد، قال
  .ال أحب أن أكثر فیھ من الصدقة 
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أخبرنا أبو العباس أحمد بن : وبھ قال]: 200ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أحمد بن : أخبرنا علي بن داوود ابن نصر، قال: براھیم الحسني رحمھ اهللا، قالإ

: حدَّثنا عیسى بن عبداهللا العلوي، قال: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: محمد بن سالم، قال
ھ قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْی: حدَّثنا أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  )) .بادرو بالصدقة فإنَّ البلى ال ینحط إلیھا: ((َوآلھ وَسلَّم
ال یتبع : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 378ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ) .المیت بعد موتھ شيء من عملھ إالَّ الصدقة الجاریة، فإنَّھا تكتب لھ بعد وفاتھ
بإسناده، عن آبائھ َعَلْیھم ]: 495ص[ضى َعَلْیھما السَّالم وفي صحیفة علي بن موسى الر

اصطنع المعروف إلى أھلھ، : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
  )) .وإلى من لیس من أھلھ، فإنَّ تصب أھلھ فھو لھ أھل، وإن لم تصب أھلھ فأنت من أھلھ

اصطناع المعروف فائدة من أكبر ]: 544ص 2ج[في األحكام  وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم
فوائد المسلمین، وفیھ األجر العظیم من رب العالمین، وال یعدم صاحبھ نافلتھ في الدنیا 

  :واآلخرة، وفي ذلك یقول حكیم من الشعراء
  ال یذھب العرف بین اهللا والناس.... من یصنع العرف ال یعدم جوائزه 

اصطنع المعروف : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنَّھ قال وفي ذلك ما بلغنا عن
إلى من ھو أھلھ وإلى من لیس من أھلھ، فإن أصبت أھلھ، فھو أھلھ، وإن لم تصب أھلھ 

  )) .فأنت أھلھ
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یض تروین شعر ابن عر: وبلغنا أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال لعائشة
  :قال: فقالت: ولكني أرویھ یا رسول اهللا، فقال لھا كیف ؟ قال: الیھودي ؟ فقالت أم سلمة

  أثنى علیك بما فعلت فقد جزى.... أجزیك أن أثني علیك وإن من 
یا محمد من أوالك : (قال جبریل َعَلْیھ السَّالم: فقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  ) .لم تقدر، فاثن علیھ یدًا، فكافھ، فإن
قال : بالسند الصحیح إلى علي َعَلْیھ السَّالم، قال] 3/231اللوامع [وفي سلسلة اإلبریز 

جبلت القلوب علي حب من أحسن إلیھا، وبغض : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .من أساء إلیھا

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 495ص[ وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم
رأس العقل بعد الدین التودد إلى : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم قال

  )) .الناس، وإصطناع الخیر إلى كل بر وفاجر
سلم للم: (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 394ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یعرف اسمھ، واسم أبیھ ومنزلھ، ویسئل عنھ إذا غاب، ویعوده إذا : على أخیھ ست خصال
  ) .مرض، ویجیبھ إذا دعاه، ویشمتھ إذا عطس

* * * * * * * * * *  
  تشبُّھ الرجال بالنِّساء والنِّساء بالرجال
ن النساء ملعون من تشبھ بالرجال م]: 531ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

  .في حاٍل من الحال، ومن تشبھ بالنساء من الرجال 
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وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ لعن الراكبة، والمركوبة، 
ال یدخل الجنَّة فحلة من النساء، ولعن اهللا ومالئكتھ من أتى رجًال أو بھیمة، أو : وقال

  .ساء، أو امرأة تشبھت بالرجال رجًال تشبھ بالن
ولعن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الواصلة والمتوصلة، والواشمة والمتوشمة من 

  .غیر داٍع، والنامصة والمتنمصة 
إني ألكراه أن أرى المرأة ال خضاب علیھا : ((وقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

، ویروى عنھ أنھ ))ما یمنع إحداكنَّ أن تغیر أظفارھا:((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وقال َصلَّى)) 
كان یأمرھنَّ بالخضاب ، ویأمرھنَّ بالقالئد، وكان َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یكره للمرأة 

و أنَّ ل: ((أن تصلي ولیس علیھا قالدة وال شيء، وكان َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول
اللھم جنبنا الشیطان، وجنب الشیطان ما رزقتنا، فإن كان لھ ولد : أحدكم إذا أتى أھلھ، قال
  )) .لم یسلط علیھ الشیطان

وأخبرنا ]: 2/1026:الرأب[، ]2/65:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
ید، عن جعفر، أخبرنا موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن حسین بن ز: محمد، قال

إنَّ اهللا لیبغض المرأة : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن أبیھ، عن جده، قال
  )).المرأة التي لیس في عینھا كحل، وال في یدیھا خضاب: المرھا السلتا، المرھا
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ي كتاب النھي، وروى المرتضى محمد بن یحیى بن الحسین َعَلْیھم السَّالم، ف] 250ص[
نھى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن تلبس المرأة : عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، قال

لباس الرجال، وتشبھ بھم في حال من الحال، وتمشي مشي الرجل، وتكلم بكالمھ، ونھى 
هللا ورسولھ من لعن ا: الرجل أن یتشبھ بالمرأة في لباسھا، وفي كالمھا، أو في مشیھا، وقال

  .فعل ذلك من الرجال والنساء 
* * * * * * * * * *  

  الصبر والتواضع والشكر والرضى والخوف والرجاء واالستغفار
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 386ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

قدر المصیبة، ومن أصیب بمصیبة  األجر على: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .فلیذكر مصیبتھ بي فإنكم لن تصابوا بمثلي

بإسناده، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، ]: 446ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھما السَّالم 
ال یخاف عبد إالَّ : خمسة لو دخلتم فیھنَّ ما قدرتم على مثلھن: (قال علي َعَلْیھم السَّالم: قال

اهللا ورسولھ : وال یرجو إالَّ ربھ، وال یستحي الجاھل إذا سئل عما لم یعلم أن یقول ذنبھ،
أعلم، وال یستحي الذي ال یعلم أن یتعلم ، والصبر من اإلیمان بمنزلة الرأس من الجسد، 

  ) .وال إیمان لمن ال صبر لھ
ن لم یصبر لیس من أھل الصبر م]: 536ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

نفسھ عن معاصي اهللا، ویصبرھا على طاعة اهللا، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى 
إن اهللا تبارك وتعالى إذا حبَّ عبدًا ابتاله، وإذا ابتاله فصبر :((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنَّھ قال

  )).كافاه
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قال رسول : لب َعَلْیھم السَّالم أنھ قالوفي ذلك ما بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طا
: ثالث من كنَّ فیھ حرم اهللا لحمھ على النار، أدخلھ الجنَّة: ((اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

من إذا أصابتھ مصیبة استرجع، وأذا أنعم اهللا علیھ بنعمتھ حمد اهللا عند ذكره إیاھا، وإذا 
  )) .أذنب استغفر اهللا

أوحى اهللا إلى موسى : (یر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قالوبلغنا عن أم
: لما یا رب ؟ قال: بن عمران أتدري لما اصطفیتك على الخالئق، وكلمتك تكلیمًا ؟ قال

  ) .ألني اطلعت على قلوب عبادي فلم أجد فیھم أشد تواضعًا لي منك
حدَّثنا أبو أحمد محمد بن علي العبدكي، : ]129ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا أبي، عن أبیھ، : حدَّثنا إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى بن جعفر، قال: قال
عن موسى، عن أبیھ جعفر، عن أبیھ محمد، عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ الحسین 

استقبل رسول اهللا َصلَّى اهللا : (بن علي، عن أبیھ علي أمیر المؤمنین َعَلْیھم السَّالم، قال
وما بلغ من : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قوٌم، فقال من القوم ؟ قالوا مؤمنون یا رسول اهللا، قال

الصبر عند البالء، والشكر عند الرخاء، والرضى بالقضاء، فقال رسول : قالوا)) إیمانكم ؟
ماء، كادوا من الفقھ أن یكونوا أنبیاء إن حلماء حكماء عل: ((اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

كنتم كما تصفون، فال تبنوا ما ال تسكنون، وال تجمعوا ما ال تأكلون، واتقوا اهللا الذي إلیھ 
  )) .ترجعون

* * * * * * * * * *  
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  اإلیمان وشھادة أن ال إلھ إالَّ اهللا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم : ]443ص[في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 

اإلیمان إقراٌر باللسان، ومعرفة : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
  )) .بالقلب، وعمل باألركان

: ألن اإلیمان كما قال أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم: وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في مجموعھ
  .مٌل معمول، وعرفان بالعقول قوٌل مقول، وع

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ : وفي الصحیفة أیضًا لعلي الرضى َعَلْیھم السَّالم] 440ص[
ال إلھ إالَّ اهللا : یقول اهللا تعالى: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

  )) .حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي
إنَّ هللا عز وجل : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 441ص[وبھ فیھا 

عمود من یاقوت أحمر رأسھ تحت العرش، وأسفلھ على ظھر الحوت في األرض السابعة 
ال إلھ إالَّ اهللا اھتزَّ العرش، وتحرك العمود، وتحرك الحوت، : السفلى ، فإذا قال العبد

كیف اسكن، وأنت لم تغفر لقائلھا ؟ فیقول اهللا : كن عرشي ، فیقول اس: فیقول اهللا تعالى 
  )).اشھدوا سكان سماواتي أني قد غفرت لقائلھا: عّز وجل
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أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد ]: 11ص/1ج[في أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا : ، قال- تي علیھ بأصفھان المقري بقرآ - بن علي بن أحمد بن الحسین الجوزداني 

أخبرنا أبو : أبو مسلم عبدالرحمن بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن شھدل المدیني، قال
أخبرنا أحمد بن الحسن بن : العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن عقدة، قال

لولي، عن أبي حدَّثنا حصین بن مخارق الس: حدَّثنا أبي، قال: سعید أبو عبداهللا ، قال
كلمة التقوى، : حمزة، عن علي بن الحسین، وعن أبي جعفر، وزید بن علي َعَلْیھم السَّالم

  .التوحید : قال
عن حصین بن المخارق، عن سعید، عن األصبغ، عن علي َعَلْیھم ]: 14ص/1[وبھ 

  .ال إلھ إالَّ اهللا : فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: السَّالم
حصین، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، وزید بن علي َعَلْیھم  عن]: 14ص/1[وبھ 

  .كلمة التوحید ال إلھ إالَّ اهللا : فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: السَّالم
عن موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، فقد استمسك ]: 17ص/1[وبھ 

  .مودتنا أھل البیت : بالعروة الوثقى
: یضًا، عن أبي الورد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر َعَلْیھم السَّالمعن حصین أ: وبھ

  .مودة آل محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : العروة الوثقى
: إلى حصین، عن ھارون بن سعد، عن زید بن علي َعَلْیھم السَّالم]: 17ص/1ج[وبھ 

  .َوآلھ وَسلَّم المودة آلل محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ : العروة الوثقى
فیكون المراد بذلك كلمة التوحید، ومودة آل محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وال : قلت

  .منافاة 
* * * * * * * * * *  
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  اإلخالص هللا وغیر ذلك
من : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 384ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

 أربعین صباحًا یأكل الحالل، صائمًا نھاره، قائمًا لیلھ، أجرى اهللا سبحانھ ینابیع أخلص هللا
  ).الحكمة من قلبھ على لسانھ

أخبرنا الشریفان أبو محمد، وأبو طاھر ]: 41ص[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
لعلوي الزیدي، الحسن، وإبراھیم ابنا الشریف الجلیل أبي الحسن محمد بن عمر الحسیني ا

أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبداهللا بن الشیباني، : ، قاال- قرأه على كل واحٍد منھما ببغداد - 
حدَّثنا أبو عبداهللا جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن حسن بن الحسن بن أمیر : قال

ثني حدَّ: المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، في رجب سنة سبع وثالثمائة، قال
محمد بن علي بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم 

حدَّثني أبي : حدَّثني الرضى علي بن موسى، قال: ، قال- منذ خمس وسبعین سنة  - السَّالم، 
حدَّثني أبي محمد بن علي، عن : حدَّثني أبي جعفر بن محمد، قال: موسى بن جعفر، قال

: ین، عن أبیھ الحسین، عن أبیھ علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قالأبیھ علي بن الحس
التوحید ثمن الجنَّة، والحمدهللا وفا : ((سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول

  )) .شكر كل نعمة، وخشیة اهللا مفتاح كل حكمة، واإلخالص مالك كل طاعة
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  الرفق والتواضع
حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن ]: 537ص 2ج[ھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام قال ال

قال رسول اهللا (): آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنَّھ قال
  )).الرفق ُیمٌن، والخرق شؤم: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

إذا أراد اهللا بأھل بیت خیرًا : ((هللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالوبلغنا عن رسول ا
  )) .دّلھم على الرفق

رأیت : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 414ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
یا : ((فأبى عليَّ، وقال أال أكفیك،: رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقرد بغیره، فقلت

  )) .علي أال أخبرك أنَّ لك بكل قراد تنزعھ حسنة، والحسنة بعشر أمثالھا
* * * * * * * * * *  

  أداء األمانة والوفاء بالعھد والصدق في الحدیث وحسن الخلق وغیر ذلك
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 390ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إن أقربكم مني غدًا، وأوجبكم عليَّ شفاعة أصدقكم : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .لسانًا، وأداكم ألمانتھ، وأحسنكم خلقًا، وأقربكم من الناس

بلغنا عن رسول رب العالمین َصلَّى ]: 541ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
اضمنوا لي ستًا، أضمن لكم على اهللا الجنَّة، أوفوا إذا : ((آلھ وَسلَّم أنھ قالاهللا َعَلْیھ َو

وعدتم، وأدُّوا إذا أؤتمنتم، وأصدقوا إذا ُحدِّثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، 
  )).وِصلوا أرحامكم

جلب الرزق، األمانة ت: ((بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال: وفیھا
  )) .والخیانة تجلب الفقر
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 472ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھما السَّالم 
من عامل الناس ولم یظلمھم،وحدَّثھم فلم : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

ؤمن، كملت مرؤتھ، وظھرت عدالتھ، ووجبت محبتھ، یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم، فھو م
  )).وحرمت غیبتھ

أخبرنا أبو الحسین یحیى بن الحسین ]: 313ص[وفي أمالي اإلمام أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا علي بن محمد بن مھرویھ : بن محمد بن عبیداهللا الحسني رحمھ اهللا، قال أبو الحسین

حدَّثني علي بن موسى : حمد داوود بن سلیمان الغازي، قالحدَّثنا أبو أ: القزویني ، قال
الرضى، عن أبیھ موسى بن جعفر، عن أبیھ جعفر بن محمد ، عن أبیھ محمد بن علي، 
عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن أبیھ علي صلوات اهللا علیھم، 

من عامل الناس فلم یظلمھم، وحدَّثھم فلم ((: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
كملت مرؤتھ، وظھرت عدالتھ، ووجب أجره، () یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم فھو ممَّن

  )).وحرمت غیبتھ
* * * * * * * * * *  

  الغیبة والنمیمة والكبر والبھت والتحقیر واإلستذالل والمنَّ وغیر ذلك
: حدَّثنا محمد، قال]: 1/44:الرأب[، ]1/21:العلوم[ في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم

حدَّثني أحمد بن عیسى بن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
، وھو في المجموع )من البول، والدَّین، والنمیمة: عذاب القبر من ثالثة: (السَّالم، قال

  ) .من ثالث(بلفظ ]: 72ص[
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وفي ذلك ما قال رسول اهللا َصلَّى ]: 542ص 2ج[َلْیھ السَّالم في األحكام وقال الھادي َع
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم للزبیر، ولصاحبھ حین تناوال من ماعز بن مالك من بعد أن رجمھ 

انظر إلى ھذا الذي ستر اهللا علیھ، فھتك نفسھ، : رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقاال
جم كما یرجم الكلب، فسكت عنھما رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حتى أجازا حتى ر

یا رسول اهللا : فقاال)) انزال فأصیبا من ھذا الحمار: ((بجیفة حمار شاغر برجلھ، فقال لھما
لما أصبتما من صاحبكما آنفًا أعظم من إصابتكما ھذه الجیفة ؛ إنھ : ((أنأكل المیتة ؟ فقال

  )) .ن لیتقمص في أنھار الجنَّةاآل
وفیھ ما بلغنا، عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم وأبي ذر رضي اهللا ]: 542ص 2ج[وفیھا 

ما أعظم ذنب بعد الشرك : عنھما أنھما سأال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقاال
  )) .الكبر الكبر: ((عند اهللا ؟ فقال

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن ]: 217ص 2ج[باهللا َعَلْیھ السَّالم في أمالي المرشد 
: ، قال- بقرآتي علیھ بأصفھان  - محمد بن علي بن أحمد بن الحسین الجوزداني المقري 

أخبرنا : أخبرنا أبو مسلم عبدالرحمن بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن شھدل المدیني، قال
أخبرنا أحمد بن الحسن : ن عبدالرحمن بن عقدة، قالأبو العباس أحمد بن محمد بن سعید ب

حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، عن موسى : حدَّثنا أبي، قال: بن سعید أبو عبداهللا ، قال
  .التكبر: قال] 18:لقمان[}َوَلا ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس{: بن جعفر، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم
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مد بن سالم، عن اإلمام الشھید أبي الحسین زید بن علي َعَلْیھم عن حصین، عن مح: وبھ
  .التشدیق : وال تصعر خدك، قال: السَّالم

، عن اإلمام أبي الحسین زید بن ()عن حصین، عن محمد بن خالد]: 220ص 2ج[وبھ 
َوآلھ جاء رجٌل إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي، عن آبائھ ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

َفَمْن {إني أعمل العمل أسره، فیطلع علیھ، فیعجبني، فنزلت : یارسول اهللا : وَسلَّم، فقال 
  ] .الكھف[} )110(َكاَن َیْرُجوا ِلَقاَء َربِِّھ َفْلَیْعَمْل َعَمًلا َصاِلًحا َوَلا ُیْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّھ َأَحًدا 

اإلمام زید بن علي َعَلْیھ  عن حصین، عن محمد بن سالم، عن]: 230ص 2ج[وبھ 
األمر بالمعروف، والنھي عن المنكر فریضة إذا : (قال علي َعَلْیھ السَّالم: السَّالم، قال

  ) .أقیمت استقامت السنن
أخبرنا أبو الحسین علي بن إسماعیل ]: 319ص[وقال أبو طالب َعَلْیھ السَّالم في أمالیھ 

حدَّثنا محمد : لحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قالحدَّثنا الناصر ل: الفقیھ رحمھ اهللا، قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن : بن منصور، قال

: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  )).ان، والغیَّاب، والنمَّام، وعلى مدمن الخمرالمنَّ: تحرم الجنَّة على ثالثة((
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حدَّثنا أبو الحسین یحیى بن الحسین بن محمد بن عبیداهللا الحسني رحمھ ]: 324ص[وفیھا 
حدَّثنا أبو أحمد داوود بن : حدَّثنا علي بن محمد بن مھرویھ القزویني، قال: اهللا ، قال 

موسى الرضى، عن أبیھ موسى بن جعفر، عن أبیھ حدَّثنا علي بن : سلیمان الغازي، قال
جعفر ، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ الحسین، عن أبیھ علي 

من بھت مؤمنًا أو مؤمنة، : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھم السَّالم ، قال
  )) .م القیامة على تل من نار حتى یخرج مما قالھأو قال فیھ ما لیس فیھ أقامھ اهللا یو

عن آبائھ، عنھ َصلَّى ]: 473ص[وھو في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
  .بلفظ مما قال فیھ : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
: َسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ و: بھذا السند، قال]: 323ص[وفي األمالي أیضًا 

  )).من استذل مؤمنًا، أو حقره لفقره، وقلة ذات یده، شھره اهللا یوم القیامة ثم یفضحھ((
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 474ص[وھو في الصحیفة أیضًا 

  .وزیادة أو مؤمنة : وَسلَّم
* * * * * * * * * *  

  ىفضل المؤمن وكرامتھ عند اهللا تعال
قال رسول اهللا َصلَّى : قال]: 472ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 

ربي عّز وجل یقرئك السالم، : أتاني جبریل عن ربھ وھو یقول: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ویؤمنون بك ، ویحبون أھل بیتك : ویقول یا محمد

  )).إن لھم عندي جزاء الحسنى، وسیدخلون الجنَّةبالحنة، ف
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من كرامة المؤمن : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 473ص[وبھ فیھا 
  )).على اهللا أن ال یجعل ألجلھ وقتًا معلومًا حتى یھم ببائقھ، فإذاھم ببائقھ قبضھ اهللا رأفة بھ

تجنبوا البوائق یمد اهللا لكم في : (كان جعفر بن محمد یقول: المقال الرضى َعَلْیھ السَّ



  ) .األعمار
إذا كان یوم القیامة : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 474ص[وبھ فیھا 

ك تجلى اهللا لعبده المؤمن فیوقفھ على ذنوبھ ذنبًا ذنبًا، ثم یغفر اهللا لھ، وال یطلع اهللا على ذل
لسیئاتھ كنَّ : ملكًا مقربًا وال نبیًا مرسًال، وستر علیھ ما یكره أن یقف علیھ أحد، ثم یقول

  )).حسنات
  .والتجلي علم العبد باهللا یقینًا بغیر شك وال شبھة كما ھو مقرر في موضعھ : قلت

* * * * * * * * * *  
  الترھیب في عدم قبول العذر

الواجب على من اعتذر إلیھ أن یقبل ]: 545ص 2ج[كام قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األح
العذر ویظھر القبول للمعتذر كان المعتذر محقًا أو مبطًال ؛ ألن ذلك أشبھ بأفعال أھل 

  .اإلیمان، وأقرب لمن فعلھ إلى الرحمان
قال رسول : وفي ذلك ما بلغنا، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

من لم یقبل العذر من محق، أو مبطل ال ورد على : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم اهللا
  )).الحوض

لو شتمني إنسان في أذني : (وفي ذلك ما بلغنا، عن الحسن بن علي َعَلْیھما السَّالم أنھ قال
  ) .ھذه، واعتذر إلي في أذني ھذه لقبلت منھ
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حدَّثنا أبو العباس الحسني رحمھ اهللا، ]: 263ص[م في أمالیھ وقال أبو طالب َعَلْیھ السَّال
أخبرنا أبو زید ، أخبرنا محمد بن منصور، حدَّثني أبو الطاھر أحمد بن عیسى بن : قال 

حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن : عبداهللا بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال
من لم یقبل : ((هللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول ا: علي صلوات اهللا علیھ ، قال

  )).على الحوض() العذر من محق أو مبطل لم یرد
* * * * * * * * * *  

  حسن األخالق
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 392ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إن أفضلكم إیمانًا أحسنكم أخالقًا، الموطئون أكتافًا، (: (رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الواصلون ألرحامھم، الباذلون لمعروفھم، الكافون ألذاھم، العافون بعد قدرة

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 473ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
لو یعلم العبد ما لھ من حسن : ((ھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْی: السَّالم ، قال 

  )).الخلق، لعلم أن ما یحتاج إالَّ أن یكون لھ حسن الخلق
علیكم : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 473ص[وفیھا بھذا السند 

  )).بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنَّة المحالة
إن العبد ینال بحسن : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 474ص[وبھ فیھا 

  )).الخلق درجة الصائم القائم
ما من شيء أثقل في المیزان : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال: وبھ فیھا

  )).من حسن الخلق
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الخلق السيء یفسد العمل، كما : (( َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى اهللا: قال: وبھ فیھا
  )).یفسد الخل العسل

أكملكم إیمانًا : (، وقال)حسن الخلق خیر قرین: (وبھ فیھا عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ) .أحسنكم أخالقًا

حیفة عنوان ص: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 475ص[وبھ فیھا 
  )).المؤمن المسلم حسن الخلق

: ما أكثر ما یدخل الجنَّة ؟ قال: ((سئل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال: وبھ فیھا
  )).األجوفان البطن والفرج: تقوى اهللا وحسن الخلق، وسئل ما أكثر ما یدخل النار ؟ قال

أقربكم مني مجلسًا یوم القیامة : ((ھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْی: قال: وبھ فیھا
  )).أحسنكم خلقًا، وخیركم خیركم ألھلھ

أحسن الناس إیمانًا : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 476ص[وبھ فیھا 
  )) .أحسنھم خلقًا، وألطفھم بأھلھ، وأنا ألطفكم بأھلي

إنَّ أقربكم مني غدًا وأوجبكم ((ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن: وقد تقدمت روایة المجموع
  )).عليَّ شفاعة أصدقكم لسانًا، وأدَّاكم ألمانتھ، وأحسنكم خلقًا، وأقربكم من النَّاس

أن اهللا یحب الحیي الحلیم، العفیف : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 388ص[وفیھ 
، الحمدهللا رب العالمین، حمدًا كثیرًا، )فاحش، الملح الملحفالمتعفف، ویبغض البذيء ال

  .بسم اهللا الرحمن الرحیم 

)1/992(  

  

الحسن الخلق قریب من اهللا، قریب ]: 533ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
من الناس، والحسن الخلق یدرك بحسن خلقھ، ولین جانبھ من مودة الناس ما ال یدركھ 

للمال ، الذي ال خلق لھ من الرجال، فمن حسن خلقھ فلیشكر اهللا، ولیعلم أنھا أكبر  المعطي
  .نعم اهللا علیھ

إن الرجل لیدرك : ((وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
الخلق بحسن خلقھ درجة الصائم نھاره والقائم لیلھ ، المجاھد في سبیل اهللا، وإن سيء 

  )).لیكتب جبارًا وإن لم یملك إالَّ أھلھ
* * * * * * * * * *  

  السخاء والبخل وإخفاء الطاعات والصبر على الرزایا وكتمان المصائب
السخي قریب من الناس، قریب من ]: 536ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

  . اهللا، حبیب إلى اهللا، حبیب إلى الناس إذا كان مؤمنًا
إن اهللا یحب السخي : ((وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).فأحبوه، ویبغض البخیل فابغضوه
إن السخاء شجرة أصلھا في : ((وبلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

ن منھا قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل الجنة، وأغصانھا في الدنیا، فمن أخذ بغص
شجرة نابتة في النار وأغصانھا في الدنیا، فمن أخذ بغصن منھا قاده ذلك الغصن إلى 

  )).النار
صالة السر تضعف صالة : ((بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال: وفیھا

  )).العالنیة بسبعین ضعفًا
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 475ص[صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم وفي 
  ).من كنوز البر إخفاء العمل، والصبر على الرزایا، وكتمان المصائب: (السَّالم، قال

حدَّثنا محمد بن ]: 136ص[وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور المرادي رضي اهللا عنھ 
قال : عن حسین بن علوان، عن عبداهللا بن الحسن، قال منصور ، عن أحمد بن صبیح ،

إنَّ صالة السر تضعف على صالة العالنیة :((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
  )) .بسبعین ضعفًا

* * * * * * * * * *  
  إفشاء السالم

قال : ، قالعن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 390ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ال تدخلوا الجنَّة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

افشوا : بلى یا رسول اهللا، قال: تحاّبوا، أال أدّلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ قالوا
  )).السالم بینكم، وتواصلوا وتباذلوا

بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 551ص 2ج[األحكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في 
  )) .یسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنھم: ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

الیھود إذا : ((بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال]: 551ص 2ج[وفیھا 
  )).وعلیكم: السام علیكم، فقولوا: یقولون سلموا علیكم، فإنمَّا

: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال]: 549ص 2ج[وفیھا 
ال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالثة أیام، فیلتقیان فیعرض ھذا، ویعرض ھذا، ((

  )).وخیرھما الذي یبدأ بالسالم
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ال تباغضوا، : ((لغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالوب] 549ص 2ج[
وال تحاسدوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق 

  )).ثالثة أیام
* * * * * * * * * *  

  الزھد في الدنیا والورع
أخبرنا عبداهللا بن : أخبرنا أبي رحمھ اهللا، قال ]:289ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا عبداهللا بن : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرنا أبي، قال: أحمد بن سالم، قال
داھر، عن عمرو بن جمیع، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، عن علي صلوات 

ھل منكم من یرید أن : ((ھ وَسلَّم قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآل: اهللا علیھم ، قال 
یعطیھ اهللا علمًا بغیر تعلم ؟ ھل منكم من یرید أن یعطیھ اهللا ھدى بغیر ھدایة ؟ ھل منكم 

من یرید أن یذھب اهللا عنھ العمى، ویجعلھ بصیرًا ؟ أال إنھ من زھد في الدنیا، وقصر فیھا 
وإنھ من رغب في الدنیا، وأطال أملھ، أعطاه اهللا علمًا بغیر تعلم، وھدى بغیر ھدایة، أال 

فیھا أملھ، أعمى اهللا قلبھ على قدر رغبتھ فیھا، أال وإنھ سیكون أقوام ال یستقیم لھم الملك 
إالَّ بالقتل والتجبر، وال یستقیم لھم الغناء إالَّ بالبخل والفجر، وال تستقیم لھم المحبة في 

فصبر على الذل، وھو یقدر على العز، الناس إالَّ باتباع الھوى ، أال فمن أدرك منكم ذلك، 
وصبر على الفقر وھو یقدر على الغنى، وصبر على البغضة في الناس، وھو یقدر على 

  )) .المحبة، ال یرید بذلك إالَّ وجھ اهللا، والدار اآلخرة أثابھ اهللا ثواب خمسین صدِّیقًا
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إنَّ من زھد : ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّممعنى قول: قال السید اإلمام أبو طالب َعَلْیھ السَّالم
في الدنیا أعطاه اهللا علمًا بغیر تعلم، إن عند زھده فیھا تقوي دواعیھ إلى النظر الذي یكسبھ 

العلوم التي ینتفع بھا في الدین، ویكثر ثوابھ علیھا من غیر استدعا من المخلوقین، وتعلم 
، ومعنى ]69:العنكبوت[}ِذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَناَوالَّ{: منھم وھو مطابق لقولھ تعالى

  .أنھ إذا رغب فیھا أعمى قلبھ، أن یكون مصروفًا عن ھذا اللطف 
حدَّثنا : حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي ببغداد، قال]: 299ص[وفیھا 

: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: ، قالأبو الحسین علي بن عبدالرحمن بن عیسى بن ماتي
حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن عمر بن جمیع، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده َعَلْیھم 

ال صالة لمن ال زكاة لھ، وال : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
  )).زكاة لمن ال ورع لھ
* * * * * * * * * *  

  تحذیر عن معاصي اهللال
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، ]: 494ص[في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 

یقول اهللا عّز وجل : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
مة الناس عن نعمة اهللا علیك، وال یا ابن آدم ال یغرنَّك ذنب النَّاس عن ذنب نفسك، وال نع: 

  )).تقنط الناس من رحمة اهللا علیھم وأنت ترجوھا لنفسك
ثالث أخافھنَّ على :((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 494ص[وبھ فیھا 

  )) .الضاللة بعد المعرفة، ومضالت الفتن، وشھوة البطن، والفرج: أمتي بعدي
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إن اهللا یحاسب كل : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 495ص[فیھا  وبھ
  )) .خلق إالَّ من أشرك باهللا، فإنھ ال یحاسب، ویأمر بھ في النار

ال دین لمن دان لمخلوق في معصیة : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 501ص[وبھ فیھا 
  ) .الخالق

یا : یقول اهللا تعالى : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: الق]: 494ص[وبھ فیھا 
بن آدم ما تنصفني أتحبب إلیك بالنعم ، وتمقت إليَّ بالمعاصي، خیري إلیك منزل، وشرك 

إليَّ صاعد، وال یزال ملك كریم یأتیني عنك في كل یوم ولیلة بعمٍل قبیح، یا بن آدم لو 
  )).، وأنت ال تدري من الموصوف لسارعت إلى مقتھسمعت وصفك من غیرك 

اختاروا الجنَّة على : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 498ص[وبھ فیھا 
  )) .النار، وال تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منكسین خالدین فیھا أبدًا

إنَّ اهللا غافر كل : (( َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى اهللا: قال]: 498ص[وبھ فیھا 
  )) .ذنب إالَّ من أخذ مھرًا، أو اغتصب أجیرًا، أو باع رجًال حرًا
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حدَّثنا أبو الحسین یحیى بن الحسین ]: 301ص[وقال أبو طالب َعَلْیھ السَّالم في األمالي 
بن محمد بن مھرویھ القزویني،  حدَّثنا علي: بن محمد بن عبیداهللا الحسني رحمھ اهللا، قال



حدَّثني علي بن موسى الرضى، عن أبیھ : حدَّثنا داوود بن سلیمان الغازي، قال: قال
موسى، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن الحسین، عن 

ى اهللا قال رسول اهللا َصلَّ: أبیھ الحسین بن علي ، عن أبیھ علي صلوات اهللا علیھم، قال
إلخ، ...یا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إلیك بالنعم : یقول اهللا عز وجل: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  )) .آخر حدیث الصحیفة نحوه
ثالث : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 307ص[وفیھا بھذا اإلسناد قال 

  )).حوهإلخ آخر حدیث الصحیفة ن.... أخافھنَّ على أمتي 
من ترك معصیة : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 244ص[وبھ فیھا 

  )).مخافة من اهللا تعالى أرضاه اهللا یوم القیامة
* * * * * * * * * *  
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  ذم الدنیا والركون إلیھا
أخبرنا أبو الحسین : ة العارفینقال اإلمام الموفق باهللا َعَلْیھ السَّالم في كتابھ اإلعتبار وسلو

الحسن بن علي بن محمد بن جعفر ، أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي 
الحافظ ، حدَّثنا القاسم بن محمد ، حدَّثني أبي ، عن أبیھ، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، 

ى اهللا َعَلْیھ رأیت رسول اهللا َصلَّ: عن علي بن الحسین، عن الحسین َعَلْیھم السَّالم، قال
یا أیھا الناس كان الموت فیھا على غیرنا : ((َوآلھ وَسلَّم قام خطیبًا على أصحابھ ، فقال

كتب، وكان الحق فیھا على غیرنا وجب ، وكان الذي یشیع من األموات قوم سفٍر عمَّا 
كل  قلیل إلینا راجعون، نبوئھم أجداثھم ، ونأكل تراثھم ، كأنَّا مخلدون بعدھم، نسینا

واعظة، وامنَّا كل جائحة، طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ، طوبى لمن طاب 
كسبھ وصلحت سریرتھ، وحسنت عالنیتھ، واستقامت خلیقتھ، طوبى لمن تواضع بغیر 

منقصة، وانفق مما جمعھ من غیر معصیة ، وخالط أھل الفقھ والحكمة، ورحم أھل الذل 
مالھ ، وأمسك الفضل عن قولھ، ووسعتھ السنة ولم  والمسكنة، طوبى لمن أنفق الفضل من

  .ثم نزل : قال)) یشذ عنھا إلى بدعة

)1/999(  

  

أخبرنا أبو القاسم ]: 161ص 2ج[وقال اإلمام المرشد باهللا َعَلْیھم السَّالم في أمالیھ 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد : عبدالعزیز بن علي بن أحمد اآلزجي بقرآتي علیھ، قال

أخبرنا أبو الحسین عمر بن الحسن بن علي بن مالك : براھیم بن سنبك البجلي ، قال بن إ
حدَّثنا موسى بن إبراھیم : حدَّثنا أبو بكر محمد بن زكریا المروروذي، قال: األشناني، قال 

حدَّثني موسى بن جعفر بن محمد، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن : المروزي األعور، قال
قال : عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قالأبیھ محمد بن علي، 

  )).الدنیا سجن المؤمن، وجنَّة الكافر: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 161ص 2ج[وبھ فیھا 

  )) .ت الدنیا عند اهللا تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة من ماٍءلو كان:((وَسلَّم
الدنیا ملعونة : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 161ص 2ج[وبھ فیھا 

  )) .ملعون ما فیھا، إالَّ ما كان هللا عّز وجل
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الحسن بن الشریف الجلیل، أبي الحسن أخبرنا الشریف أبو محمد ]: 161ص 2ج[وفیھا 
أخبرنا أبو : ، قال- بقرآتي علیھ  - محمد بن عمر بن یحیى الحسیني الزیدي الكوفي، 

حدَّثنا أبو عبداهللا جعفر بن محمد بن : الفضل محمد بن عبداهللا بن محمد الشیباني، قال
: علي، قالحدَّثني محمد بن علي بن الحسین بن زید بن : جعفر بن حسن العلوي، قال

حدَّثني أبي جعفر : حدَّثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدَّثني الرضى علي بن موسى ، قال
تحدَّثني أبي محمد بن علي بن الحسین، عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ : بن محمد، قال

َلْیھ قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َع: الحسین، عن أبیھ علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال
إنما ابن آدم لیومھ، فمن أصبح آمنًا في سربھ، معافًا في جسمھ، عنده قوت : ((َوآلھ وَسلَّم

  )).یومھ، فكأنما حیزت لھ الدنیا
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أخبرنا أبو الحسین الحسن بن : وقال الموفق باهللا َعَلْیھ السَّالم في اإلعتبار وسلوة العارفین
ثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي، علي بن محمد بن جعفر الوبري، حدَّ

حدَّثني القاسم ، حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي بن 
كأني أنظر إلى أمیر المؤمنین َعَلْیھ : (الحسین، عن الحسن بن علي َعَلْیھم السَّالم ، قال

الدنیا قد ارتحلت مدبرة، وإن اآلخرة قد  یا أیھا الناس إن: السَّالم وھو قائم یخطب، فقال 
تجملت مقبلة، أال وإن لكل واحدة منھما بنون فكونوا من ابنا اآلخرة، وال تكونوا من ابنا 

الدنیا، وكونوا من الزاھدین في الدنیا، الراغبین في اآلخرة، واتخذوا األرض فراشًا، 
ریضًا، أال ومن اشتاق إلى الجنَّة والتراب بساطًا ، والماء طیبًا ، وانقرضوا من الدنیا تق

سلى عن الشھوات، ومن اشفق من النار لھى عن المحرمات، أال ومن ترقب الموت سارع 
إلى الخیرات، أال ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات ، أال وأن هللا عبادًا ، فمن عمل 

ل الجنَّة مخلدین، منھم عمل أھل النار فھم في النار معذبین، ومن عمل منھم للجنَّة دخ
قلوبھم محزونة، فشرورھم مأمونة، وحوائجھم خفیفة، وأنفسھم عفیفة، صبروا أیامًا، 

فصارت العقبى لھم راحة طویلة ، أما اللیل فصافون أقدامھم تجري دموعھم على خدودھم 
یجأرون، ویبكون إلى ربھم ، یسألونھ فكاك رقابھم من النار، وأمَّا النھار فحكماء علماء 

مرضى، وما بالقوم : حماء اتقیاء بررة، خاشعین، كأنھم الفراخ ینظر إلیھم الناظر، فیقولر
  ).قد خولطوا، ولقد خالط القوم أمٌر عظیم من ذكر النار وما فیھا: من مرض ، أو یقال لھم

)1/1002(  

  

 عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم]: 448ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
یامحمد إنَّ ربك : أتاني ملك، فقال: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

فرفع رأسھ إلى : إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذھبًا، قال: یقرئك السالم، ویقول لك
  )).یا رب، اشبع یومًا، فأحمدك، وأجوع یومًا، فأسلك: السماء، فقال

 * * * * * * * * **  
  التحذیر من الظلم

أخبرنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي ]: 302ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 



حدَّثني : أخبرنا عبدالعزیز بن إسحاق بن جعفر الزیدي، قال: المعروف باألبنوسي، قال
دَّثنا ح: حدَّثني سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال: علي بن محمد النخعي الكوفي، قال

حدَّثنا أبو خالد : حدَّثني إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال: نصر بن مزاحم المنقري، قال
: حدَّثني زید بن علي ، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: الواسطي، قال

دناه، فإذا خرجت أنا ورسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من منزل رجٍل من األنصار ع
: والغالم یقول أعوذ باهللا أعوذ باهللا، كل ذلك ال یكف عنھ، قال: رجل یضرب غالمة، قال

أعوذ برسول اهللا، فكف الرجل، : فلما نظر إلى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال
ثم قال رسول اهللا )) عایذ اهللا أحق أن یجار: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: فقال

أرقأكم أرقأكم، لم ینجروا من شجر، ولم ینحتوا من جبل ، : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .اطعموھم ممَّا تأكلون، واسقوھم مّما تشربون، واكسوھم مما تلبسون

)1/1003(  

  

  .عن آبائھ نحوه ]: 389ص[وھو في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو الحسین یحیى بن الحسین بن محمد بن عبیداهللا الحسني رحمھ ]: 314ص[وفیھا 

حدَّثنا داوود بن سلیمان : حدَّثنا علي بن محمد بن مھرویھ القزویني، قال: اهللا تعالى، قال
حدَّثني علي بن موسى الرضى ، عن أبیھ موسى، عن أبیھ جعفر بن محمد : الغازي، قال 

ن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن أبیھ ، عن أبیھ محمد بن علي، ع
إیاكم والظلم، فإنَّھ : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  )) .یخرب قلوبكم كما تخرب الدور
  .إلى قلوبكم ]: 489ص[وھو في الصحیفة 

* * * * * * * * * *  
  بة والنمیمة والغش والمكر والضرالتحذیر من الغی

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 489ص[في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
لیس منَّا من غش مسلمًا، أو : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

  )).ضره، أوماكره
إنَّ موسى بن : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا : قال]: 489ص[وبھ فیھا 

إلھي أین ما ذھبت أوذیت ، فأوحى اهللا إلیھ یا موسى : عمران سأل ربھ، فرفع یدیھ، فقال 
یا رب ُدَلني علیھ، فأوحى اهللا إلیھ أني أبغض الغماز، فكیف : إنَّ في عسكرك غمازًا، فقال

  )).أغمز
من كف عن أعراض النَّاس أقال : (سین َعَلْیھ السَّالمقال علي بن الح]: 490ص[وبھ فیھا 

  ).اهللا عثرتھ یوم القیامة
إیاكم والغیبة، فإنھا إدام : (قال علي بن الحسین َعَلْیھ السَّالم: قال]: 490ص[وبھ فیھا 

  ).كالب أھل النار
* * * * * * * * * *  

)1/1004(  

  

  الدعاء والرغبة إلى اهللا
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 156ص[سَّالم في مجموع زید َعَلْیھ ال

ما من مؤمن یدعو بدعوة إالَّ استجیب لھ، فإن لم : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



  )).یعطھا في الدنیا أعطیھا في اآلخرة
: تحذیر من الظلمبالسند المتقدم في ال]: 183ص[وھو في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

  .إلخ..أخبرنا أبو عبداهللا 
یكره رفع الصوت بالدعاء، وھو من الجفا، : قال محمد]: 67ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

یا عبداهللا : ((سمع النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجًال یرفع صوتھ بالدعا، فنھاه، ثم قال
ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یغضب من رفع وكان رسول اهللا َصلَّ)) إنك لست تناجي أصمًا 

اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَیًة ِإنَُّھ َلا ُیِحبُّ {: في قولھ تعالى : األصوات بالدعاء، وقال 
في قولھ : ، أجمع أصحاب التفسیر أنھ رفع الصوت بالدعاء، قال]األعراف[})55(اْلُمْعَتِدیَن

فحمد اهللا ذلك من فعلھ، وأنزل بھ قرآنًا : ، قال]مریم[})3(ِنَداًء َخِفیاِإْذ َناَدى َربَُّھ {: تعالى
  .یتأدب بھ الناس، ویعبدون اهللا بھ 

)1/1005(  

  

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن ]: 222ص 1ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا أبو مسلم : ال، ق- بقرآتي علیھ بأصفھان  - أحمد بن الحسین الجوزداني المقري 

أخبرنا أبو العباس : عبدالرحمن بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن شھدل المدیني ، قال 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعید : أحمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن عقدة ، قال 

داهللا أبو عبداهللا، قال حدَّثنا أبي، قال حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، عن محمد بن عب
  ) .األواه الذي یتضرع في دعائھ: (بن الحسن، عن أبیھ، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم

عن حصین، عن حسین بن زید، عن عمھ عمر بن علي، عن أبیھ، ]: 224ص 1ج[وبھ 
  ) .أخلص إلیھ: وتبتل إلیھ تبتیًال، قال: (عن علي َعَلْیھم السَّالم

عن حسان الحمال، عن اإلمام الشھید عن حصین بن مخارق أیضًا، ]: 226ص 1ج[وبھ 
َوَلا َتْجَھْر {: أبي الحسین زید بن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ في الجھر بالدعاء یعني قولھ تعالى

  ] .110:اإلسراء[}ِبَصَلاِتَك َوَلا ُتَخاِفْت ِبَھا
أنھ كان ینھى عن : عن حصین، عن جعفر بن محمد َعَلْیھم السَّالم]: 226ص 1ج[وبھ 
  .في الدعاء وبقراءتھ خفیًا : قال} َوَلا ُتَخاِفْت ِبَھا{ر بالدعاء، الجھ

روینا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : وفي البرھان لإلمام الناصر أبي الفتح الدیلمي َعَلْیھ السَّالم
َوآلھ وَسلَّم أنھ كان في غزاة، فاشرفوا على واٍد، فجعل الناس یھللون، ویكبرون، ویرفعون 

أیھا الناس أریعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصمًا وال غائبًا، إنكم : ((، فقالأصواتھم
  )) .تدعون سمیعًا قریبًا، إنَّھ معكم

)1/1006(  

  

حدَّثنا أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، ]: 185ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني موسى بن : ، قال- بمصر  - أخبرنا محمد بن محمد بن األشعث الكوفي : قال

حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن : إسماعیل بن موسى بن جعفر، قال
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : أبیھ، عن جده، عن علي صلوات اهللا علیھم، قال

  ).)الدعاء سالح المؤمن، وعمود الدین، وزبن ما بین السماوات واألرض: ((وَسلَّم
عن آبائھ، عنھ َصلَّى : وھو في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم] 445ص[

وعلیكم بالدعاء، وأخلصوا : ((نحوه بزیادة)) ونور السماوات: ((بلفظ: اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .النیة



 حدَّثنا حسین بن نصر، عن]: 83ص[وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور رضي اهللا عنھ 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : خالد بن عیسى، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، قال

  )) .إلخ...إلخ مثلھ بلفظ ونور السماوات ... الدعاء : ((َوآلھ وَسلَّم
  .انتھى )) الدعاء سالح المؤمن: ((عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 157ص[وفي المجموع بسنده 
* * * * * * * * * *  

)1/1007(  

  

  أوقات إجابة الدعوات
حدَّثنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني ]:243ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن عبدالعزیز، قال: حدَّثنا محمد بن بالل، قال: رحمھ اهللا إمالًء ، قال
حدَّثني : رضي اهللا عنھ، قالحدَّثنا محمد بن بكر، عن أبي الجارود : محمد بن جبلة، قال 

قال : حدَّثني أبي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: یحیى بن زید بن علي، قال
إن اهللا في آخر ساعة تبقى من اللیل یأمر بباب : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

أال : ن الخافقین إال اإلنس والجن من أبواب سماء الدنیا فیفتح ، ثم ینادي ملك، فیسمع ما بی
ھل من مستغفر فیغفر لھ؟ ھل من تائب فیتاب علیھ ؟ ھل من داٍع بخیٍر فیستجاب لھ ؟ ھل 
من سائل فیعطى سؤلھ ؟ ھل من راغب فیعطى رغبتھ ؟ یا صاحب الخیر َھلُّم، یا صاحب 

فإذا كانت لیلة الجمعة الشر اقصر، اللھم اعٍط منفق ماٍل خلفًا، اللھم اعٍط ممسك ماٍل تلفًا، 
  )).فتح من أول اللیل إلى آخره

بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ]: 532ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم 
إنَّ اهللا جل جاللھ في آخر ساعة تبقى من ساعات اللیل یأمر ملكًا ینادي، فیسمع : ((أنھ قال

أال ھل من مستغفر یغفر لھ ؟ ھل من تائب یتب علیھ : س والجنمابین الخافقین ما خال اإلن
؟ ھل من داٍع بخیر یستجب لھ ؟ ھل من سائل یعط سؤلھ ؟ ھل من راغب یعط رغبتھ؟ یا 

صاحب الخیر أقبل، ویا صاحب الشر أقصر، اللھم أعط كل منفق ماٍل خلفًا، وأعط كل 
  )).ممسك ماٍل تلفًا

)1/1008(  

  

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن ]: 211ص 1ج[هللا َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي المرشد با
أخبرنا أبو مسلم : قال - المقري بقرآتي علیھ بأصفھان  - أحمد بن الحسین الجوزداني 

أخبرنا أبو العباس : عبدالرحمن بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن شھدل المدیني ، قال 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعید : قدة، قالأحمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن ع

حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، عن الحسن بن زید، : حدَّثنا أبي، قال : أبو عبداهللا، قال
سئل رسول : عن أبیھ، عن آبائھ، ویحیى بن عبداهللا بن الحسن، عن أبیھ، عن آبائھ، قال

ألن دعاء السحر : ((بنیھ إلى السحر ؟ قال اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ِلَم أخر یعقوب
  )) .مستجاب

عن حصین بن المخارق، عن موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن آبائھ، ]: 217ص 1ج[وبھ 
  ) .لم یجي نبي قط إالَّ بصالة آخر اللیل: (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

أنھ : َلْیھم السَّالمعن حصین، عن یحیى بن عبداهللا بن الحسن، عن أبیھ، عن آبائھ َع: وبھ
  )) .جوف اللیل الغابر: ((سأل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أي اللیل أجوب دعوًة ؟ قال

كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 219ص 1ج[وبھ 



  ) .قرائتھ آیة آیة وَسلَّم إذا قام من اللیل یخفض طورًا، ویرفع طورًا، ویقطع
وقد تقدم في كتاب الصالة ما ورد في الدعاء بعد الصلوات، وما ورد بعد صالة : قلت

  .الفجر خاصة 
* * * * * * * * * *  

)1/1009(  

  

  كیفیة وضع األیدي حال الدعاء
حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد بن ]: 172ص[في كتاب الذكر لمحمد بن منصور 

: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: فر، عن أبیھ، قالعیسى، عن حصین، عن جع
  )).إذا سألتم اهللا فاسألوه بباطن الكفین، وإذا استعذتموه، فاستعیذوه بظاھرھما((

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 444ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھما السَّالم 
إنَّ موسى بن عمران سأل ربھ، فرفع : ((هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى ا: قال

بعید أنت یا رب فأنادیك ؟ أم قریب فأناجیك ؟ فأوحى اهللا إلیھ یا موسى أنا : یدیھ، فقال
  )) .جلیس من ذكرني

إن موسى بن : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 471ص[وبھ فیھا 
: یا رب إن أخي ھارون قد مات فاغفر لھ، فأوحى اهللا تعالى إلیھ: یدیھ، وقال عمران رفع

یا موسى لو سألتني في األولین، واآلخرین ألجبتك، ما خال قاتل الحسین، فإني ال أغفر 
  )).لھ، وانتقم من قاتلھ

ى بن إنَّ موس: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 489ص[وبھ فیھا 
یا موسى : إلھي أین ما ذھبت أوذیت، فأوحى اهللا إلیھ: عمران سأل ربھ فرفع یدیھ ، فقال

یا رب دلني علیھ، فأوحى اهللا إلیھ إني أبغض الغماز فكیف : إنَّ في عسكرك غمازًا ، فقال
  )).أغمز

حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد بن ]: 171ص[وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور 
أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالمعیسى، عن 

فال ترفعوا آباطكم، وإذ تجشأتم، فال ترفعوا جشاءكم إلى () إذا دعیتم: ((َوآلھ وَسلَّم، قال
  )).السماء

  .الصالة على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم تقّدمت في الجمعة ? 
* * * * * * * * * *  
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  من ال ترد دعوتھم
أربعة ال : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 157ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

) اإلمام العادل، والوالد لولده، والمظلوم، والرجل یدعو ألخیھ بظھر الغیب: ترد لھم دعوة
.  

ثنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حدَّ]: 115ص[وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور 
لیس شيء أسرع إجابة یعني : (حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ) .من دعاء غائب لغائب
: أخبرنا عبداهللا بن عدي الحافظ، قال]: 187ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا : ، قال- خمس وثالثمائة  بمصر سنة - أخبرنا محمد بن محمد بن األشعث الكوفي 



موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین، 
من : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  )).أحبَّ أن تستجاب دعوتھ فلیطب مكسبھ
* * * * * * * * * *  

  ب جامع لفنون من األدعیة ما یقال عند دخول السوقبا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 398ص[في مجموع اإلمام الشھید زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

بسم اهللا، وتوكلت على اهللا، وال حول، وال قوة إالَّ : إذا دخلت السوق فقل: (السَّالم، قال
، وصفقة خاسرة، ومن شر ما أحاطت بھ، أو باهللا، اللھم إني أعوذ بك من یمین فاجرة

  ) .جاءت بھ السوق
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بسنده عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 442ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھما السَّالم 
: من قال حین یدخل السوق: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

، وال إلھ إالَّ اهللا، وحده ال شریك لھ، لھ الملك، ولھ الحمد، یحیي سبحان اهللا، والحمدهللا
ویمیت، وھو حٌي ال یموت ، بیده الخیر، وھو على كل شيء قدیر، ُأْعِطي من األجر بعدد 

  )).ما خلق اهللا إلى یوم القیامة
* * * * * * * * * *  

  ما یقال عند انقضاض الكواكب
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، أنھ كان إذا ]: 399ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ) .اللھم صوِّبھ، وأصب بھ، وقنا شر ما ترید بھ: (رأى كوكبًا منقضًا یقول
* * * * * * * * * *  

  النظر في المرآة
أنھ كان إذا : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 399ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الحمدهللا الذي أحسن َخْلِقي، وَحسَّن ُخلقي، وصورني فأحسن : (رآة قالنظر في الم
  ) .صورتي، وعافاني في جسدي

* * * * * * * * * *  
  دخول المقبرة

: أنھ كان یقول إذا دخل المقبرة: عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 399ص[في المجموع بسنده 
لنا فرط، وإنَّا بكم الحقون، إنَّا إلى السالم على أھل الدیار من المسلمین والمؤمنین، أنتم (

  ) .اهللا راغبون، وإنَّا إلى ربنا لمنقلبون
* * * * * * * * * *  
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  دعاء حفظ القرآن
شكوت إلى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 399ص[وبھ فیھ 

اللھم : (( ثم وضع یده على صدري، ثم قال وَسلَّم تفلت القرآن من صدري، فأدناني منھ،
أعوذ : إذا خفت من ذلك، فقل: ((ثم قال : قال )) أذھب الشیطان من صدره ثالث مرات 

باهللا السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن ھمزات الشیاطین، وأعوذ بك رب أن 
ق بھ لساني، واشرح یحضرون، إنَّ اهللا ھو السمیع العلیم، اللھم َنوِّر بكتابك بصري، وأطل



بھ صدري، ویسر بھ أمري، وأفرج بھ عن قلبي، واستعمل بھ جسدي، وقوني لذلك، فإنَّھ 
  ))) .ال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظیم، تعید ذلك ثالث مرات، فإنھ یزجر عنك

* * * * * * * * * *  
  ما یقول من بلغھ موت أخیھ

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : الم، قالعن علي َعَلْیھ السَّ]: 400ص[وبھ فیھ 
ِإنَّا ِللَِّھ َوِإنَّا {الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخیھ، فلیقل كما أمر اهللا عّز وجل :((وَسلَّم

، اللھم اكتبھ ]الزخرف[})14(َوِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َلُمْنَقِلُبوَن{ ] البقرة[} ) 156(ِإَلْیِھ َراِجُعوَن
من المحسنین، واجعل كتابھ في علیین، واخلف على عقبھ في اآلخرین، اللھم ال  عندك

  )) .تحرمنا أجره، وال تفتنا بعده
* * * * * * * * * *  
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  ما یقال عند النوم
كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 400ص[وبھ فیھ 
إلى فراشھ عند منامھ، اتكأ على جانبھ اإلیمن، ثم وضع یمینھ تحت خده مستقبل إذا آوى 

باسمك اللھم وضعت جنبي، وبك أرفعھ، اللھم إن أمسكت نفسي فارحمھا، : ((القبلة، ثم قال
  ))).وإن أخرتھا فاحفظھا بما تحفظ بھ الصالحین

هللا أحمد بن محمد البغدادي، أخبرنا أبو عبدا]: 184ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا علي بن محمد بن كأس النخعي، : أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق، قال: قال
حدَّثنا : حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال: قال

حدَّثنا زید بن علي، عن : ، قالحدَّثنا أبو خالد الواسطي: إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال
كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

باسمك اللھم وضعت : ((آوى إلى فراشھ وضع یمینھ تحت خده مستقبل القبلة، ثم قال
ھا فاحفظھا بما تحفظ بھ جنبي، وبك أرفعھ، اللھم إن أمسكت نفسي فارحمھا، وإن أخرت

  ))) .الصالحین
* * * * * * * * * *  
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  ما یقول من انتبھ من نومھ
أخبرنا أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، ]: 128ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

بمصر في شھر رمضان سنة خمسین  - أخبرنا محمد بن محمد بن األشعث الكوفي : قال
حدَّثني : حدَّثني موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: ، قال-  وثالثمائة

أبي إسماعیل بن موسى ، عن أبیھ موسى الكاظم، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ 
محمد بن علي، عن أبیھ علي بن الحسین ، عن أبیھ، عن الحسین بن علي، عن أبیھ علي 

من انتبھ : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم ، قال 
أشھد أن ال إلھ إالَّ اهللا، آمنت باهللا، وكفرت بالطاغوت، غفرت لھ : من فراشھ، فقال

  )).ذنوبھ
* * * * * * * * * *  

  دعاء للخروج من النفاق



دَّثنا محمد، ح]: 226/الذكر[في كتاب الذكر لمحمد بن منصور المرادي رضي اهللا عنھ 
قال حدَّثني علي بن أحمد بن عیسى، عن أبیھ، عن حسین، عن أبي خالد، عن عبداهللا بن 

حدثتني أمي فاطمة بنت الحسین، عن أبیھا الحسین، عن علي بن أبي طالب : الحسن، قال 
یا (: (قال لي رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: صلى اهللا علیھم وسلم أجمعین ، قال

علي احفظ ھؤالء الكلمات ، فإنھنَّ ال یقرَن في قلب منافق ، وال یقولھنَّ عبٌد ثالث مرات 
اللھم إني ضعیف فقوِّ في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخیر بناصیتي، : إالَّ خرج من النفاق

واجعل اإلسالم منتھى رضاي، وبارك لي فیما قسمت لي ، وبلغني برحمتك الذي أرجو 
  )).ل لي ِودًا في صدور المؤمنین، وعھدًا عندكمن رحمتك، واجع

* * * * * * * * * *  
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  ما یقال في كل یوٍم من الذكر
من سبَّح : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 158ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

، وھللھ مائة مرة، وقال اهللا تعالى في كل یوٍم مائة مرة، وحمده مائة مرة، وكبَّره مائة مرة
ال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظیم مائة مرة ، رفع اهللا عنھ من البلى سبعین نوعًا، 

أدناھا القتل ، وكتب لھ من الحسنات عدد ما سّبح سبعین ضعفًا ، ومحى عنھ من السیئات 
  ) .سبعین ضعفًا

* * * * * * * * * *  
  إلذھاب الَھّم وغیره

من قرأ فاتحة الكتاب، فقال الحمدهللا رب : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 389ص[وبھ فیھ 
  ) .العالمین حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیھ، صرف اهللا عنھ سبعین نوعًا من البلى أھونھا الھّم

* * * * * * * * * *  
  ما یقال لقضاء الحاجات

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 445ص[في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
إذا أراد أحدكم حاجة فلیباكر في : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم قال

طلبھا یوم الخمیس ، ولیقرأ إذا خرج من منزلھ آخر آل عمران، وآیة الكرسي، وإنا أنزلناه 
  )).ج الدنیا واآلخرةفي لیلة القدر، وأم الكتاب، فإنَّ فیھا قضاء حوائ

* * * * * * * * * *  
  الرقیة

مرضت : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 181ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
اللھم إني أسألك تعجیل عافیتك، : قل: ((فعادني رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فقال 

  )).حمتك، فقلتھا، فقمت كأنما نشطت من عقالوصبرًا على بلیتك، وخروجًا إلى ر
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دخل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على : عن َعَلْیھ السَّالم، قال]: 181ص[وبھ فیھ 
ادع اهللا لي، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : رجل من األنصار مریض یعوده، فقال یا رسول اهللا

هللا العظیم، رب العرش العظیم، وأسأل اهللا الكبیر الكریم، فقالھا ثالث قل أسأل ا: ((وَسلَّم
  )).مرات، فقام كأنما نشط من عقال

بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 550ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 



عض أصحابھ وكان َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یرقي نفسھ إذا مرض بالمعوذات ، وینفث ، وقال لب
أعوذ بعّزة اهللا وقدرتھ من : إلمْس بیمینك على موضع وجعك سبع مرات ، وقل: ((وجعًا

: إنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یقول: فذھب عنھ ما كان یجده، و یقال)) شر ما أجد
: ن یقولأنزل الداء الذي أنزل الدواء، وكان یأمر المحموم أن یبرد حماه بالماء، وكا((
من : ((وكان یقول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم )) الحمى من فیح جھنم فأبردوھا بالماء((

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، فإنھ لن یضره شيء حتى : نزل منزًال، فلیقل
  )).یرتحل

وروینا عن آبائنا : وقال اإلمام الناصر أبو الفتح الدیلمي َعَلْیھ السَّالم في تفسیره البرھان
َعَلْیھم السَّالم أن سیدنا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یعوذ الحسن والحسین 

أعیذكما بكلمات اهللا التاماة من كل شیطان وھامة، ومن كل عین : ((َعَلْیھما السَّالم فیقول
  )).المة

* * * * * * * * * *  
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  سفرما یقول من أراد ال
بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 554ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

بسم اهللا، اللھم أنت : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ كان إذا وضع رجلھ في الغرز وھو یرید السفر قال
ا السفر، الصاحب في السفر، والخلیفة في األھل والمال، اللھم اطِو لنا األرض، وَھوِّن علین

  )) .اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في األھل والمال
إن اهللا رفیق یحب الرفق : ((وبلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یقول

نزلوھا ویرضاه ، ویعین علیھ ما ال یعین على العنف ، فإذا ركبتم ھذه الدوآب العجم فأ
منازلھا ، وإن كانت األرض جدیبة فانجوا علیھا بنفسھا، وعلیكم بسیر اللیل، فإن األرض 

تطوى باللیل ما ال تطوى بالنھار، وإیاكم والتعریس على الطریق، فإنھا طریق الدوآب 
  )).ومأوى الحیات
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حدَّثنا : حمد، قالحدَّثنا م]: 209ص[وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور رحمھ اهللا تعالى 
علي بن منذر، عن ابن فضیل، قال، حدَّثنا األجلح، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن 

أنھ خرج من باب القصر، فوضع رجلھ : علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم ، دعاء الركوب
ا في الحمدهللا الذي أكرمنا، وحملن: بسم اهللا ، فلما استوى على الدآبة، قال: (في الغرز، فقال

البر والبحر ، ورزقنا من الطیبات ، وفضلنا على كثیٍر ممن خلق تفضیًال، سبحان الذي 
رب اغفر لي، إنَّھ ال یغفر : سخر لنا ھذا وما كنَّا لھ مقرنین، وإنَّا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال

إن اهللا : ((سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول: الذنوب إالَّ أنت، ثم قال
  )).رب اغفر لي ذنوبي إنھ ال یغفر الذنوب إالَّ أنت: سبحانھ لیعجب من عبده إذا قال

* * * * * * * * * *  
  طلب الستر من النار

من قال : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 405ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إلسالم دینًا، وبمحمٍد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رضیت باهللا ربًا، وبا: في موطن قبل وفاتھ

نبیًا ، وبعلي وأھل بیتھ أولیاء ، كان لھ سترًا من النار، وكان َمَعَنا غدًا، ھكذا وجمع بین 



  ) .أصبعیھ
* * * * * * * * * *  

  من قرأ اإلخالص یوم عاشوراء
حدَّثني : ثنا محمد، قالحدَّ]: 396ص[في كتاب الذكر لمحمد بن منصور رضي اهللا عنھ 

عبداهللا بن داھر ، عن أبیھ ، عن سعید بن أبي عروبة، عن األصبغ، عن علي بن أبي 
من قرأ یوم عاشوراء ألف مرة قل ھو اهللا أحد، نظر : (طالب علیھ أفضل السالم، قال

  ) .الرحمن إلیھ، ومن نظر الرحمن إلیھ لم یعذبھ أبدًا
* * * * * * * * * *  
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  التسبیح والذكر
حدَّثنا علي بن أحمد بن عیسى، عن أبیھ، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 343ص[وفیھ 

: عن حسین بن علوان ، عن أبي خالد ، عن أبي ھاشم، عن راذان، عن سلمان، قال
من إنَّ في الجنَّة قیعانًا، فأكثروا : ((سمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول 

سبحان اهللا، والحمدهللا، وال إلھ إالَّ اهللا، : ((قیل یا رسول اهللا، وما غرسھا ؟ قال)) غرسھا
واهللا وأكبر، وال حول وال قوة إالَّ باهللا، أال إن ال إلھ إالَّ اهللا، وال حول وال قوة إالَّ باهللا 

  )).یطویان ما سواھما
: ن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالمع]: 157ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھما السَّالم 

أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم دخل على بعض أزواجھ وعندھا نوى العجوة تسبح (
أسبح عدد ھذا كل یوم، فقال َصلَّى اهللا : ما ھذا ؟ فقالت: بھ، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

)) مقامي ھذا أكثر من كل شيء سبحت بھ في أیامك كلھالقد قلت في : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
سبحانك اللھم عدد ما أحصى كتابك، وسبحانك : ((قلت: وما ھو یا رسول اهللا ؟ قال: قالت

  )) .زنة عرشك، ومنتھى رضا نفسك
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حدَّثنا أبو الطاھر أحمد بن : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 316ص[وفي كتاب الذكر 
كان ضفدع : (حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي كرم اهللا وجھھ، قال: لعیسى، قا

بلى، : یا رب ما أحد سبحك تسبیحي؟ قال: عمره أربعة آالف سنة ال یفتر من التسبیح، قال
سبحانك ضعف من قالھا من : یقول: یا رب وكیف یقول ؟ قال: عبدي یونس بن متى، قال

من خلقك، وسبحانك ملء علمك، نور وجھك، وزنة خلقك، وسبحانك ضعف من لم یقلھا 
  ) .عرشك، وعدد كلماتك
* * * * * * * * * *  

  وغیره) ص(من دعائھ
حدَّثنا : أخبرنا عبداهللا بن عدي الحافظ، قال]: 189ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

: ر، قالحدَّثنا موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعف: محمد بن محمد بن األشعث ، قال 
حدَّثني أبي إسماعیل بن موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، 

أنَّ رسول اهللا : عن جده، عن علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي صلوات اهللا علیھم
اللھم منزل الكتاب، ومنشئ السحاب، : دعا یوم األحزاب: (( َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  )).ساب، اللھم اھزم األحزاب، وزلزل بھمسریع الح



  ] .3/1589:الرأب[، ]2/268:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 224ص[وكتاب الذكر 

 َعَلْیھ َوآلھ قال رسول اهللا َصلَّى اهللا: عمرو بن جمیع، عن جعفر عن أبیھ، عن جده، قال
  )).اللھم ال تجعل لكافر وال لفاجر عليَّ منة ترزقھ بھا مني مودة: ((وَسلَّم

حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن أبیھ، عن عبداهللا بن الحسن، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال
  .عن جده مثلھ 
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ین بن نصر، عن خالد، حدَّثنا حس: حدَّثنا محمد، قال]: 259ص[وفي كتاب الذكر أیضًا 
اللھم إنَّ قلبي : أنَّ علیًا رضي اهللا عنھ مرَّ على رجل وھو یقول: عن حصین، عن أبیھ

وناصیتي بیدك، لم تملكني منھما شیئًا، فإذا فعلت ذلك بھما، فكن أنت والیھما، واھدھما 
  ) .ھذا من صفوة الدعاء: (إلى سواء السبیل، فقال علي رضي اهللا عنھ

حدَّثنا عباد بن یعقوب، عن إبان، عن سعید بن جبیر، : حدَّثنا محمد، قال]: 228ص[وفیھ 
ال إلھ إالَّ : لما أصاب آدم الخطیئة، فزع إلى كلمة اإلخالص، فقال: عن ابن عباس، قال

أنت، سبحانك، وبحمدك، عملت سوءًا، وظلمت نفسي، فاغفر لي إنك خیر الغافرین، ال إلھ 
عملت سوءًا، وظلمت نفسي، فارحمني إنك أنت أرحم  إالَّ أنت سبحانك ، وبحمدك

الراحمین ، ال إلھ إالَّ أنت سبحانك ، وبحمدك، عملت سوءًا، وظلمت نفسي، فتب عليَّ، 
  .إنك أنت التَّواب الرحیم 

* * * * * * * * * *  
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  صفة الجنَّة والنَّار
قال : لي َعَلْیھم السَّالم، قالعن آبائھ، عن ع]: 417ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الجنَّة لبنة من ذھب، ولبنة من فضة، حصباؤھا : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
الیاقوت والزمرد، مالطھا المسك األذفر ، ترابھا الزعفران، أنھارھا جاریة، ثمارھا 

ل من أھلھا ألف حوراء متدلیة، وأطیارھا مرنَّة، لیس فیھا شمس وال زمھریر ، لكل رج
یمكث مع الحوراء من حورھا ألف عام ال تمّلھ وال یمّلھا، وإنَّ أدنى أھل الجنَّة منزلة لمن 

یغدا علیھ ویراح بعشرة أآلف صحفة، في كل صحفة لون من الطعام، لھ رائحة وطعم 
ھ ، إمَّا طبیخًا لیس لآلخر، وإنَّ الرجل من أھل الجنَّة لیمّر بھ الطائر فیشتھیھ فیخّر بین یدی

وإما مشویًا، ما خطر ببالھ من الشھوة ، وإنَّ الرجل من أھل الجنَّة لیكون في جنَّة من 
جنانھ بین أنواع الشجر إذ یشتھي ثمرة من تلك الثمار فتدلى إلیھ، فیأكل منھا ما أراد، ولو 

أن حوراء من حورھم برزت ألھل األرض ألعشت ضوء الشمس، وألفتتن بھا أھل 
  )).رضاأل

ناركم ھذه جزء من سبعین جزء من نار : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 416ص[وبھ فیھ 
جھنم، ولوال أنھا غسلت بسبعین ماء، ما أطاق آدمي أن یسعرھا، وإنَّ لھا یوم القیامة 

لصرخة ال یبقى ملك مقرٌب، وال نبي مرسل إالَّ جثى على ركبتیھ من صرختھا، ولو أنَّ 
  ) .ھل النَّار علق بالمشرق الحترق أھل المغرب من حرهرجًال من أ

* * * * * * * * * *  
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  أول ما خلق اهللا تعالى
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 409ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ثم خلق الدَّواة، وھو قولھ  أول ما خلق اهللا القلم،: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
، ثم قال لھ لتخط كل شيء ھو كائن إلى یوم ]القلم[} )1(ن َواْلَقَلِم َوَما َیْسُطُروَن {: تعالى

القیامة، من خلق، أو أجل، أو رزق، أو عمل، إلى ما ھو صائر إلیھ من جنَّة أو نار، ثم 
لقًا ھو أحب إليَّ منك، بَك وعزتي وجاللي ما خلقت خ: خلق العقل فاستنطقھ، فأجابھ، فقال

آخذ، وبَك أعطي، أمَّا وعزتي ألكملنَك فیمن أحببت، وألنقصنك فیمن أبغضت، فأكمل 
النَّاس عقًال أخوفھم هللا عّز وجل، وأطوعھم لھ، وأنقص النَّاس عقًال أخوفھم للشیطان، 

  )).وأطوعھم لھ
الثقات من ذوي العقول ثقة  وفیما نقلتھ]: 55ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في مجموعھ 

: لما أن خلق اهللا العقل، قال لھ: ((عن ثقة عن الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
وعزتي وجاللي ما خلقت خلقًا ھو أحب إليَّ : أدبر ، فأدبر، فقال: أقبل، فأقبل، ثم قال لھ

  )).منك، بَك أعطي، وبَك آخذ
* * * * * * * * * *  

  ل وغیرهالتوكُّ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 444ص[في صحیفة علي بن موسى َعَلْیھما السَّالم 

التوكل والتوحید نصف الدین، واستنزلوا : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
  )).الرزق من عند اهللا بالصدقة
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قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 414ص[ وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم
من تناول من وجھ أخ لھ أذى فأراه إیاه كانت لھ : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).حسنتان، وإن لم یره إیاه كانت لھ حسنة
* * * * * * * * * *  

  تعلُّم الطب وتغییر بعض األسماء وقتل الحیات
أتى : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 415ص[ع زید َعَلْیھ السَّالم في مجمو

اسمي وایل : رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ثالثة نفر، فسأل أكبرھم ما اسمك ؟ فقال
یا رسول اهللا إنا أھل بیت نعالج بأرضنا ھذا : بل اسمك مقبل، فقال: أفل، فقال: أو قال
وقد جاء اهللا باإلسالم فنحن نكره أن نعالج شیئًا إالَّ بإذنك، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ  الطب،
إن اهللا تبارك وتعالى لم ینزل داًء إالَّ وقد أنزل لھ دواء، إالَّ السام والھرم فال بأس : ((وَسلَّم

قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ یا رسول اهللا وما المعنت ؟ ف: فقلت)) أن تسقوا دوائكم مالم تسقوا معنتا
الشيء الذي إذا استمسك في البطن قتل، فلیس ینبغي ألحد أن یشربھ وال أن : ((َوآلھ وَسلَّم

  )) .یسقیھ
كذلك روي لنا عن النبي َصلَّى اهللا ]: 309ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وذكر عن أمیر )) ل ذلك فأعنت ضمنمن لم یعرف بالطب قب:((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال 
من كان متطببًا فعالج أحدًا فلیتبرأ مما : (المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال



أتى فیھ على یده، ویشھد شھودًا على براءتھ، ثم لیعالج، ولیجتھد، ولینصح، ولیتق اهللا ربھ 
  ) .فیمن یعالجھ
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: ك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالوفي ذل]: 553ص 2ج[وفیھا 
ما اسمك ؟ : من یحلب لنا ھذه اللقحة، فقام رجل، فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم((

من یحلب لنا ھذه اللقحة ؟ فقام رجل، فقال لھ النبي : اجلس ، ثم قال: مرة، فقال: فقال
حرب، فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : ما اسمك؟ فقال الرجل: َلْیھ َوآلھ وَسلَّمَصلَّى اهللا َع
من یحلب لنا ھذه اللقحة ؟ فقام رجل، : اجلس، ثم قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َوآلھ وَسلَّم

احلب احلب : یعیش، فقال: ما اسمك؟ فقال: فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).فحلب

قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 415ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
اقتلوا من الحیات ما ظھر، فإنَّھ ال یظھر إالَّ : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  )) .شراراھا، ونھانا عن قتل الحیات التي تكون في البیوت
 * * ** * * * * * *  

  الرؤیا والتصاویر واقتناء الكلب وما یتقى فیھ الشؤم
بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 550ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

الرؤیا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعین جزءًا من : (( َوآلھ وَسلَّم أنَّھ قال 
وما : قالوا)) لم یبق بعدي إالَّ المبشرات: ((ول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وكان یق)) النبوة

الرؤیا الصالحة یراھا العبد، أو ترى لھ جزء من ستة : ((المبشرات یا رسول اهللا ؟ قال 
  )) .وأربعین جزءًا من النبوة
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ن اهللا، والحلم من الشیطان، فإذا رأى الرؤیا م: ((وكان یقول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
أحدكم شیئًا یكرھھ، فلینفث عن یساره ثالث نفثات إذا استیقظ، ثم لیتعوذ باهللا من شرھا، 

  )) .فإنھا لن تضره إن شاء اهللا تعالى
ال تدخل : ((بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال]: 551ص 2ج[وفیھا 

  )).ًا فیھ تماثیل أو صور، إالَّ ما كان رقمًا في ثوبالمالئكة بیت
: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال]: 552ص 2ج[وفیھا 

من اقتنى كلبًا لغیر زرع ، أو ضرع ، أو صید، أو كلب ضاري نقص كل یوم من عملھ ((
  )) .قیراطان

ضاري یرید أن یتخذه صاحبھ لینتفع بھ في : قولھ:  علیھقال یحیى بن الحسین صلوات اهللا
  .الصید 
الشؤم في : ((بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال]: 552ص 2ج[وفیھا 

بلغنا عنھ أنھ ذكر بأن في المرأة والفرس یمنًا : ، قال َعَلْیھ السَّالم))الدار والمرأة والفرس
  .أن رجًال شكا إلیھ الفقر، فأمره أن یتزوج، فتزوج، ففتح علیھ وخیرًا، وبلغنا

الخیل معقود بنواصیھا الخیر إلى یوم : ((وبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال 
  )) .القیامة وأربابھا معانون علیھا

لمشؤم مشئوم، قد یكون في ذلك الشؤم، والبركة، وا: قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم



  .والمبارك مبارك 
* * * * * * * * * *  
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  المكتوب على ظھر الجرادة
عن آبائھ، عن علي بن ]: 503ص[في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 

كنَّا أنا وأخي : حدَّثنا أبي الحسین بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال: الحسین َعَلْیھم السَّالم، قال
حسن ، وأخي محمد بن الحنفیة ، وبنو عمي عبداهللا بن العباس، وقثم والفضل على ال

تعلم یا سیدي : مائدة، فوقعت جرادة على المائدة ، فأخذھا عبداهللا بن العباس، فقال للحسن
سألت أبي أمیر المؤمنین علي بن أبي : ما المكتوب على جناح الجرادة ؟ قال َعَلْیھ السَّالم 

: السَّالم، فقال سألت جدك رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال لي طالب َعَلْیھ
على جناح الجرادة مكتوب أنا اهللا ال إلھ إالَّ أنا، رب الجرادة ورازقھا، إذا شئت بعثتھا ((

فقام عبداهللا بن العباس فقرب من الحسن بن )) لقوم رزقًا، وإذا شئت بعثتھا على قوٍم بالء
  .م قال ھذا واهللا من مكنون العلم علي، ث

* * * * * * * * * *  
  ما تنزَّه اهللا تعالى عنھ

أن یھودیًا سأل علي بن أبي : عن علي بن الحسین َعَلْیھما السَّالم]: 442ص[وبھ فیھا 
  أخبرني عمَّا لیس هللا، وعمَّا لیس عند اهللا، وعمَّا ال یعلمھ اهللا ؟: طالب َعَلْیھ السَّالم، قال

عزیر ابن اهللا، : أما ما ال یعلمھ اهللا فذلك قولكم یا معشر الیھود: (علي كرم اهللا وجھھ فقال
واهللا ال یعلم لھ ولدًا، وأمَّا ما لیس عند اهللا فلیس عند اهللا ظلم للعبید، وأمَّا ما لیس هللا فلیس 

  .قال الیھودي، وأنا أشھد أن ال إلھ إالَّ اهللا وأن محمدًا رسول اهللا) هللا شریك
* * * * * * * * * *  
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  الترغیب في الحیاء
بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 547ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

  )).الحیاء من اإلیمان، وال إیمان لمن ال حیاء لھ: ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )) .لكل شيء ُخُلق، وُخُلق اإلنسان الحیاء: ((نھ قالوبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أ

: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 3/228اللوامع [وفي سلسلة اإلبریز قال 
  )).الحیاء خیر كلھ((

ما من : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 419ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
لى ابن آدم إالَّ وینادي یا بن آدم اعمل في الیوم اشھد لك یوم القیامة، واصحب یوٍم یمر ع

  ) .الناس بأي خلق شئت یصحبوك بمثلھ
* * * * * * * * * *  

  الغضب
ومن دواء الغضب إذا اشتد بصاحبھ ]: 547ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

لھ وَسلَّم، وإن كان الغضبان قائمًا قعد، وإن كان أن یصلي على محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآ
  .قاعدًا قام 

یا رسول : أن رجًال أتاه، فقال: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



: اهللا علمني كلمات أعیش بھنَّ، وال تكثر عليَّ، فقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )) .غضبال ت((

لیس الشدید بالشدید الصرعة، إنما الشدید : ((وبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).الذي یملك نفسھ عند الغضب
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عن آبائھ، عن الحسین ]: 503ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
إنَّ إلبلیس لعنھ اهللا كحًال، : (الب َعَلْیھ السَّالمقال علي بن أبي ط: َعَلْیھم السَّالم قال

  ).وسفوفًا، ولعوقًا، فأمَّا كحلھ فالنوم، وأمَّا سفوفھ فالغضب، وأمَّا لعوقھ فالكذب
* * * * * * * * * *  

  الكاھن والمنجِّم والعرَّاف والقائف
  ]:547ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ال یقبل قول أحد من ھؤالء وال یعمل : ف والقایف والمنجم والكاھنباب القول في العرا
وكذلك بلغنا : بھ، وال یتّكل علیھ، فمن قبل من ذلك شیئًا فقد ظلم نفسھ وأساء في فعلھ، قال

  .عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
عن آبائھ، عن علي ]: 250ص[وقال ولده محمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم في كتاب النھي 

نھى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن الكھانة، ونھى أن یصدق : َعَلْیھم السَّالم، قال
  .من تكھن أو تكھن لھ فلیس من اهللا في شيء : الكاھن ویؤتى، وقال
* * * * * * * * * *  

  فضل المدینة وتحریمھا
بلغنا أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 546ص 2ج[ام قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحك

اللھم إنَّ قریشًا اخرجتني من أحب البالد إليَّ : ((َوآلھ وَسلَّم قال حین خرج من مكة 
  )) .فأسكني أحبَّ البالد إلیك، فأسكنھ اهللا المدینة

بیتي ومنبري روضة من  مابین: ((وبلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )) .ریاض الجنة، ومنبري على حوضي
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بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال لما أن طلع ]: 546ص 2ج[وفیھا 
ھذا جبل ھذا جبل یحبنا ونحبھ، اللھم إن إبراھیم حرم مكة، وأنا أحرم ما بین : ((لھ أحد 
  )) .البتیھا

ال یجوز أن یصاد الصید وال أن یعضد الشجر في : بن الحسین رضي اهللا عنھ قال یحیى
  .شيء من البتي المدینة وھما حرتاھا المحتوشتان المحدقتان بھا، وھما المحرم صیدھما 

* * * * * * * * * *  
  فضل لیلة النصف من شعبان

عن موسى بن جعفر ،  بالسند المتقدم]: 101ص 2ج[في أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
إنَّ اهللا تبارك : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم ، قال

ینزل لیلة النصف من شعبان إلى سماء الدنیا سبحانھ ھو أجّل وأعظم من أن یزول عن 
من سائل فأعطیھ سؤلھ ھل : مكانھ ؛ ولكن نزولھ على الشيء إقبالھ علیھ ال بجسم، فیقول

؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ ؟ ھل من تائب فأقبل توبتھ ؟ ھل من مدین فأسھل علیھ قضاء 



  )).َدینھ ؟ فاغتنموا ھذه اللیلة وسرعة اإلجابة فیھا
* * * * * * * * * *  
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  عذاب القبر وحّیاتھ
بو بكر محمد بن علي بن أخبرنا أ]: 302ص 2ج[في أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 

: ، قال- المقري بقرآتي علیھ بأصفھان  - محمد بن علي بن أحمد بن الحسین الجوزداني 
: أخبرنا أبو مسلم عبدالرحمن بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن شھدل المدیني ، قال

أخبرنا أحمد : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن عقدة ، قال 
حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، : حدَّثنا أبي، قال: ن الحسن بن سعید أبو عبداهللا، قالب

عن األعمش، وعبداهللا بن قطاف ، ویعقوب بن عربي ، عن المنھال بن عمرو، عن 
اْلَقْوِل ُیَثبُِّت اللَُّھ الَِّذیَن َءاَمُنوا ِب{((زاذان، عن البراء، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  )) .عند مسئلة منكر ونكیر في القبر: قال] 27:إبراھیم[}الثَّاِبِت
عن حصین، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسین، و أبي جعفر، ]: 302ص 2ج[وبھ 

] 27:إبراھیم[}ُیَثبُِّت اللَُّھ الَِّذیَن َءاَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت{ : واإلمام زید بن علي َعَلْیھم السَّالم 
  .قال عند المسئلة في القبر 

عن حصین بن المخارق، عن محمد بن سالم، عن اإلمام أبي الحسین ]: 302ص 2ج[وبھ 
: عذاب الحیاة، وضعف الممات، قال: ضعف الحیاة، قال: زید بن علي علیھمالسالم 

  .عذاب القبر 
 عن حصین، عن أبي حمزة، وأبي الجارود، عن أبي جعفر واإلمام]: 302ص 2ج[وبھ 

عذاب القبر ، والداّبة، والدجال ، والعذاب األكبر : العذاب األدنى : (زید َعَلْیھم السَّالم 
  ) .جھنم یوم القیامة

)1/1032(  

  

ربنا أمتنا اثنتین : عن حصین، عن حمزة عنھم َعَلْیھم السَّالم، قالوا]: 302ص 2ج[وبھ 
: ل اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالمإحیاؤھم في القبور وإماتتھم، قا: واحییتنا اثنتین، قالوا

  .وھي كقولھ كنتم أمواتًا، فأحیاكم، ثم یمیتكم، ثم یحییكم 
عن حصین، عن محمد بن عبداهللا بن الحسن، عن أبیھ، عن آبائھ ]: 302ص 2ج[وبھ 

وت اهللا أن لوال أن ال تدافنوا لدع: ((أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال: َعَلْیھم السَّالم
  )) .یسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني

عن حصین بن مخارق رحمھ اهللا، عن الحسن بن زید بن الحسن، ]: 304ص 2ج[وبھ 
دخل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

ھذه : ((ان الشمس، فقالبعض حوائط المدینة، فسمع أصوات یھود تعذب عند مغرب
  .انتھى )) أصوات یھود تعذب في قبورھا

من البول، والَدین، : وقد تقدمت الروایات في أول الكتاب أن عذاب القبر من ثالث: قلت
  .والنمیمة 

* * * * * * * * * *  
  الوالیة وخطرھا

ى اهللا َعَلْیھ بلغنا عن رسول اهللا َصلَّ]: 504ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 



من ولي شیئًا من أمور المسلمین، أتى یوم القیامة ویداه مغلولتان إلى : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).عنقھ حتى یكون عدلھ الذي یفكھ أو جوره الذي یوبقھ
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أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن علي ]: 228ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراھیم بن سنبك : بن أحمد األزجي بقرآتي علیھ، قال

حدَّثنا : أخبرنا أبو الحسین عمر بن الحسن بن علي بن مالك األشناني، قال: البجلي ، قال 
حدَّثنا موسى بن إبراھیم المروزي األعور، : أبو بكر محمد بن زكریا المروروذي، قال

موسى بن جعفر بن محمد، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي،  حدَّثني: قال
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

من ولي من أمتي شیئًا فلم یعدل بینھم فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة، والنَّاس : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).ینأجمع

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 228ص 2ج[وبھذا اإلسناد 
  )) .یكون والة جورة، وأمراء خونة، وقضاة فسقة، ووزراء ظلمة: ((َوآلھ وَسلَّم

ؤتى بالوالي ی: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال: وبھ
  )).العادل یتمنى أنھ سقط من السماء إلى األرض، وأنھ لم یتول من أمر المسلمین شیئًا

یأتي على : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال: وبھ
المؤمن  الناس زمان یكثر فیھ الظلم من والتھم حتى یكاد الموت أن یصدع مرارة یعني

مما یرى من الجور ، وال یكون مغیث على تغییره، فاصبروا حتى یستریح بر أو یستراح 
  )) .من فاجر

* * * * * * * * * *  
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  لقاء الفاسق ومعاشرتھ
أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن علي ]: 230ص 2ج[في أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفید : علیھ، قالبن أحمد األزجي بقرآتي 
حدَّثني علي بن محمد بن إبراھیم : حدَّثني الحسن بن علي العلوي، قال: بحرجرایا، قال

حدَّثني أبو الحسن موسى بن عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن الحسن بن : العلوي، قال
عن أبیھ، عن جده، عن أبیھ، عبداهللا بن  الحسن بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم،

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : الحسن بن الحسن، عن جده الحسن بن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  )).إلقوا أھل المعاصي بالوجوه المكفھرة: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  
  معالي األمور وإجالل اهللا تعالى

أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن ]: 240ص 2ج[هللا َعَلْیھ السَّالم في أمالي المرشد با
حدَّثنا أبو محمد سھل بن أحمد بن عبداهللا بن سھل : المحسن بن علي التنوخي، قال

حدَّثنا موسى بن : حدَّثنا محمد بن محمد بن األشعث أبو علي الكوفي، قال: الدیباجي، قال
: علي بن حسین بن علي بن أبي طالب، قال إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد بن

حدَّثنا أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین، عن 
إنَّ اهللا عّز : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال



ه سفسافھا، وإن من أعظم إجالل اهللا إكرام وجل جواد یحب الجواد ومعالي األمور، ویكر
ذا الشیبة في اإلسالم، واإلمام العادل، وحامل القرآن غیر الغالي فیھ وال الجافي : ثالثة
  )).عنھ

* * * * * * * * * *  
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  آثار متفرِّقة
عن آبائھ، عن الحسین، ]: 502ص[في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 

كان علي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ إذا رأى المریض قد : ي َعَلْیھم السَّالم، قالعن عل
  .یھنیك الطھور من الذنوب : بري، قال
ال تجد في أربعین أصلعًا رجل : (قال أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم]: 502ص[وبھ فیھا 

من كوسج  سوء، وال تجد في أربعین كوسجًا رجًال صالحًا، وأصلع سوء أحب إليَّ
  ).صالح
الحنا بعد النورة أمان من الجذام : (قال علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم]: 501ص[وبھ 

  ) .والبرص
  ) .الطاعون میتة وحیة: (وبھ قال

  ) .من عرض نفسھ للتھمة فال یلومنَّ من أساء بھ الظن]: (500ص[وبھ قال َعَلْیھ السَّالم 
كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یسافر یوم ]: (499ص[وبھ قال َعَلْیھ السَّالم 

  ) .األثنین والخمیس، ویقول فیھما ترفع األعمال إلى اهللا تعالى، ویعقد فیھما األلویة
ما ینقلب جناح طائر في : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 498[وبھ قال 

  )) .مالھوى إالَّ وعندنا فیھ عل
بل } َیاَأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا{لیس في التوراة كما في القرآن ]: (500ص[وبھ عنھ َعَلْیھ السَّالم 

  ) .في التوارة یا أیھا المساكین
* * * * * * * * * *  

  ملك الموت َعَلْیھ السَّالم
لما : ((ْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَل: عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 497ص[وبھ فیھا 

أسري بي إلى السماء رأیت في السماء الثالثة رجًال قاعدًا لھ رجل في المشرق، ولھ رجل 
ھذا ملك : في المغرب وبیده لوح ینظر فیھ، ویحرك رأسھ، فقلت یا جبریل من ھذا ؟ فقال

  )).الموت
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إذا كان : (( َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اهللا: عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 498ص[وبھ 
وعزتي وجاللي وارتفاعي في علّوي ألذیقك : یوم القیامة یقول اهللا عز وجل لملك الموت 

  )) .طعم الموت كما أذقتھ عبادي
* * * * * * * * * *  

  ، وتقدیر المقادیر)ص(فضل أمة محمد
: (( ل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقا: عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 497ص[وبھ فیھا 

یا رب اجعلني من أمة محمد، فأوحى اهللا إلیھ أن یا : إنَّ موسى سأل ربھ عّز وجل ، فقال
  )) .موسى إنك لن تصل إلى ذلك



هللا إنَّ ا: ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 496ص[وبھ 
  )).قدر المقادیر، ودبَّر التدابیر قبل أن یخلق آدم بألفي عام

* * * * * * * * * *  
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  وبعض معجزاتھ وشمائلھ) ص(صفة رسول اهللا
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 427ص[في مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 

في الكوفة وھو یحارب معاویة بن أبي سفیان في  بینما علي َعَلْیھ السَّالم بین أظھركم(
صحن مسجدكم ھذا محتبیًا بحمائل سیفھ وحولھ الناس محدقون بھ، وأقرب الناس منھ 

إذ قال لھ رجل من  - أصحاب رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم والتابعون یلونھم 
 َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كأنَّا ننظر إلیھ، یا أمیر المؤمنین صف لنا رسول اهللا َصلَّى اهللا: أصحابھ

فضرب رأسھ، ورقَّ لذكر رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، : فإنك أحفظ لذلك منَّا، قال
نعم، كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : وأغرورقت عیناه، ثم رفع رأسھ، ثم قال

العینین، سبط الشعرة، دقیق العرنین، أسھل الخدین، أبیض اللون مشربًا بحمرة، أدعج 
دقیق المسربة ، كّث اللحیة، كان شعره مع شحمة أذنیھ إذا طال، كأنما عنقھ ابریق فضة ، 
لھ شعر من لبتھ إلى تحت سرتھ یجري كالقضیب، لم یكن في صدره وال بطنھ شعر غیره 

یتقلع من صخر أو ینحدر في  إالَّ نبذات في صدره، شثن الكف والقدم، إذا مشى كأنما
صبب، إذا التفت التفت جمیعًا ، لم یكن بالطویل وال بالعاجز اللئیم، كأنما عرقھ اللؤلؤ، 

  ).ریح عرقھ أطیب من المسك، لم أَر قبلھ وال بعده مثلھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
المقلة، ذكره في فقھ اللغة الدعج أن تكون العین شدیدة السواد مع سعة : أدعج العینین: قولھ

  .للثعالبي 
  .السبط ویحرك وككتف نقیض الجعد، ذكره في القاموس : سبط الشعر: قولھ
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  .العرنین أول األنف تحت مجتمع الحاجبین، ذكره في كفایة المتحفظ: دقیق العرنین: قولھ
ئًال إلى الجوف، المسربة بضم الراء، ما دقَّ من شعر الصدر سا: دقیق المسربة: قولھ

  .ذكره في النھایة
  .الكث الكثیف، ذكره في القاموس : كثَّ اللحیة: قولھ
أي أنھما یمیالن إلى الغلظ والقصر، وقیل ھو الذي في أناملھ : شثن الكف والقدم: قولھ

غلظ بال قصر ؛ ویحمل ذلك في الرجال ؛ ألنھ أشد لقبضھم، ویذم في النساء، ذكره في 
  .النھایة 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني ]: 25ص[لي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم في أما

حدَّثنا محمد بن : حدَّثنا أبو زید عیسى بن محمد العلوي رحمھ اهللا، قال: رحمھ اهللا، قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن : منصور، قال

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال علي، عن أبیھ، عن جده،
في المكره حتى یرضى، یقول : ُأعطیت ثالثًا رحمًة من ربي وتوسعًة ألمتي: ((وَسلَّم

الرجل یكرھھ السلطان حتى یرضى الذي ھو علیھ من الجور، وفي الخطأ حتى یتعمد، 
  )) .وفي النسیان حتى یذكر

بلغنا عن زید بن علي، عن آبائھ ]: 545ص 2ج[ادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام وقال الھ



: مثلھ بلفظ... أعطیت ثالثًا : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھم السَّالم قال
  )).یتعمده ویذكره
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أخبرنا عبداهللا بن : رحمھ اهللا، قال أخبرنا أبي]: 13ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو سعید سھل بن صالح، عن : أخبرنا أبي، قال: أحمد بن سالم رحمھ اهللا، قال

إبراھیم بن عبداهللا، عن موسى بن جعفر ، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن الحسین بن 
الم أن موسى بن عمران قد قال یھودي ألمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّ: (علي َعَلْیھم السَّالم، قال

لقد كان ذلك، ومحمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ : أعطي العصا فكان ثعبانًا ، فقال لھ علي َعَلْیھ السَّالم
َوآلھ وَسلَّم أعطي ما ھو أفضل من ھذا، أن رجًال كان یطالب أبا جھل بن ھشام بدین كان 

من : بعض المستھزئینلھ عنده، فلم یقدر علیھ، واشتغل عنھ، وجلس یشرب، فقال لھ 
فندلك على من : ولي عنده دین، قالوا - یعني أبا جھل  - عمرو بن ھشام : تطلب ؟ فقال 

نعم، فدلوه على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وكان أبو جھل یقول : یستخرج حقك؟ قال
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم،  لیت لمحمد إليَّ حاجة، فأسخر بھ وأرده، فأتى الرجل النبي َصلَّى اهللا: 

یا محمد بلغني أن بینك وبین أبي الحكم حسبًا، فأنا استشفع بك إلیھ، فقام رسول اهللا : فقال 
قم فأِد إلى الرجل حقھ، فقام مسرعًا حتى أدى : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، فأتاه ، فقال لھ 

: كل ذلك فرقًا من محمد، قال :إلیھ حقھ، فلما رجع إلى مجلسھ، قال لھ بعض أصحابھ
ویحكم اعذروني إنھ لما أقبل إليَّ رأیت عن یمینھ ثمانیة بأیدیھم حراٌب تتأللى، وعن 
یساره ثعبانین تصطك أسنانھما، وتلمع النیران من أبصارھما، لو امتنعت لم آمن أن 

  یبعجوا بطني بالحراب ویبتعلني الثعبانان فھذا أكبر مما أعطي موسى
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َعَلْیھ السَّالم ثعبان بثعبان موسى َعَلْیھ السَّالم ، وزاد اهللا محمدًا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
  ) .ثعبان وثمانیة أمالك

ومثل ما جاء بھ محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 48ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في مجموعھ 
ه الناطقات، وأسبابھ الشاھدات لھ بالنبوة َوآلھ وَسلَّم من معجزاتھ الھائالت، وأمور

مثل مجيء الشجرة إلیھ ورجوعھا إلى موضعھا ، وإنباء الناس بما في : والرساالت
صدورھم وإعالمھم بما في ضمیرھم، وذلك من أنباء اهللا لھ بذلك، وإعالمھ إیاه بھ، ومثل 

غدا جابر بن )() و( ما كان من فعلھ في شاة أم معبد، وما كان منھ من الفعل في التمرات
عبداهللا، وذلك أنھ أخذ كفًا من تمر فوضعھ في وسط ثوب كبیر، ثم حركھ، ودعا فیھ، فزاد 

وربا حتى امتالء الثوب تمرًا، وما كان منھ في عشاء جابر بن عبداهللا صاع من شعیر 
وعناق صغیره أكل منھا ألف رجل ، وما كان منھ في الوشل الذي ورده ھو والمسلمون 

زوة تبوك فوضع یده تحت الوشل، فوشل فیھا من الماء مألھا ثم ضرب بھ، ودعا في غ
  .فیھ فانفجر بمثل عنق البعیر ماء، فشرب العسكر كلھ معًا وتزودوا ما شاوا من الماء 

منھ الماء القلیل : في ذكر المعجزات ما لفظھ]: 60ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في مجموعھ 
ر، ومنھ الخبز القلیل الذي أطعم منھ البشر الكثیر، ومنھ أن  الذي سقى منھ العالم الكثي

ذئبًا تكلم على نبوتھ، ومنھ أن أمر شجرة فأقبلت تحُد األرض، ثم أمرھا، فرجعت، ومنھ 
  .كالم الذراع المسمومة لھ 
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َسلَّم ما في ذكر معجزاتھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ و]: 60ص[وقال َعَلْیھ السَّالم فیھ أیضًا 
الدلیل على ذلك األخبار المتواترة الذي ال یجوز على مثلھا الشك عن قوم مفترقي : لفظھ

الدیار، بعیدي الھمم ، مختلفي التجارات والصناعات واأللسن واأللوان، یعلم أن مثلھم ال 
یجوز علیھم اإلجتماع والتواطؤ فلما أجمعوا ینقلون ھذا الخبر علمنا عند خبرھم إذ جاء 

  .ذا المجيء أنھ حق وصدق ھ
أن قومًا من آل ذریح وھم حي من أحیاء العرب وھم بمكة : ومن معجزاتھ]: 61ص[وفیھ 

أرادوا أن یذبحوا عجًال لھم وذلك في أول مبعث النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فلما 
یصیح، بلسان یا آل ذریح أمر بخیخ، صائح : أضجعوه لیذبحوه َنطَّق اهللا العجل، فقال

فصیح، یؤذن بمكة ال إلھ إالَّ اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وتركوا 
العجل، وأتوا إلى المسجد ، فإذا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قائم في المسجد وھو 

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أشھد أن ال إلھ إالَّ اهللا وأني محمد رسول اهللا : یقول
* * * * * * * * * *  
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  )ع(خطبة علویَّة في التوحید ألمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني ]: 152ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا منصور بن نصر بن الفتح، قال: أخبرنا عبدالعزیز بن إسحاق، قال: رحمھ اهللا، قال
حدَّثني : حدَّثنا علي بن جعفر بن محمد، قال: حدَّثنا أبو الحسین زید بن علي العلوي، قال

أنھ : الحسین بن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن أمیر المؤمنین علي َعَلْیھم السَّالم
  :خطب خطبة التوحید فقال

ان، وال من شيء خلق ما كون، یستشھد بحدوث األشیاء الحمد هللا الذي ال من شيء ك(
على ِقَدِمھ ، وبما وسمھا لھ من العجز على قدرتھ ، وبما اضطرھا إلیھ من الفناء على 

دوامھ، لم یخل منھ مكان فیدرك بأینیتھ، وال لھ شبح مثال، فیوضح بكیفیة، ولم یغب عن 
وممتنع عن اإلدراك بما ابتدع من شيء فیعلم بحیثیھ، مباین لجمیع ما جرى في الصفات، 

تصرف األدوات ، وخارج بالكبریا والعظمة من جمیع تصرم الحاالت، ال تحویھ األماكن 
لعظمتھ، وال تدركھ األبصار لجاللتھ، ممتنع من األوھام أن تستغرقھ، وعن األذھان أن 

  ) .تتمثلھ
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لھ فیھ باألمثال، كل دون ولیست لھ صفة تنال، وال حد یضرب : (وفي روایة أخرى
صفاتھ تخابیر اللغات، وضل ھنالك تصاریف الصفات، وجاز دون ملكوتھ عمیقات 

مذاھب التفكیر ، وانقطع دون الرسوخ في علمھ جوامع التفسیر، وحال دون غیبھ المكنون 
حجب من الغیوب، تاھت في أدنى أدانیھا طامحات العقول، واحد ال بعدد، دائم ال بأمد، 

ال بعمد ، لیس بجنس فتعادلھ األجناس، وال بشبح فتضارعھ األشباح، لیس لھا محیص قائم 
عن إدراكھ لھا، وال خروج عن إحاطتھ بھا، وال احتجاب عن إحصائھ لھا، وال امتناع من 

قدرتھ علیھا، كفى باتقان صنعھ لھا آیة، وبتركیب خلقھا علیھ داللة، وبحدوث ما فطر 



حد منسوب، وال مثل مضروب، وال شيء ھو عنھ محجوب، على قدمھ شھادة، فلیس لھ 
  انتھى) . تعالى عن ضرب األمثال والصفات المخلوقة علوًا كبیرًا

وفي نھج البالغة من الخطب والمواعظ والحكم وفي غیره ما ال یتسع لھ وال لبعضھ : قلت
  .ھذا المختصر، وإنما ذكرنا ھذه الخطبة تبركًا فمن أراد ذلك أخذه من ھنالك 

* * * * * * * * * *  
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  حسن الخاتمة
أخبرنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي ، ]: 181ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثني جعفر بن أحمد ، قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق بن جعفر، قال: قال 
ي الحسین بن علوان، عن عمر بن خالد، عن زید حدَّثن: حدَّثنا عبداهللا بن عبدالصمد، قال

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
سلوا اهللا السداد، فإن الرجل قد یعمل الدھر الطویل على الجادة من جواد : ((َوآلھ وَسلَّم

رت لھ الجادة من جواد النار، فیعمل علیھا ویتوجھ الجنة فبینا ھو كذلك دؤبًا دؤبًا إذا انب
إلیھا، فال یزال دؤبًا دؤبًا حتى یختم لھ بھا، فیكون من أھلھا وإن الرجل قد یعمل الدھر 

الطویل على الجادة من جواد النار، فبینا ھو كذلك دؤبًا دؤبًا إذ انبرت لھ الجادة من جواد 
)). یزال كذلك دؤبًا دؤبًا علیھا حتى یختم اهللا لھ بھاالجنَّة، فیتوجھ إلیھا ویعمل علیھا، فال 

  انتھى
* * * * * * * * * *  

وإلى ھنا تم الكتاب، نسأل اهللا سبحانھ التوفیق، والسداد، وحسن الخاتمة إنھ على كل شيء 
قدیر، الحمد هللا رب العالمین حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیھ الذي أعاننا على رقم ھذا الكتاب 

مھ ، وذلك ُظھر یوم األحد لعلھ عشرین شھر ربیع الثاني سنة واحد وتسعین وإتما
، وذلك ببالد وادعة ظھران بقریة ھیاج، فالحمدهللا كثیرًا بكرة )ھـ1391(وثالثمائة وألف 

  .وأصیًال 
* * * * * * * * * *  
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بن یحیى بن  محمد: بخط المفتقر إلى عفو اهللا ورحمتھ وصالح الدعا ممَّن اطلع علیھ
حسین الحوثي بن محمد بن الحسین بن أحمد بن زید بن یحیى بن عبداهللا بن أمیر الدین بن 

عبداهللا الزیدي مذھبًا، والعدلي اعتقادًا، وفقھ اهللا وسدده، وغفر لھ ولوالدیھ وللمؤمنین، 
  .آمین آمین

* * * * * * * * * *  
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  تقاریض الكتاب
  الح بن محمد الھاشميتقریض السید العالمة ص

بعد اإلطالع على ماحرره شیخنا العالمة مفتي الیمن األوحد أبو الحسین مجد الدین بن 



محمد تشّرفنا بذلك ، ومؤلف المختار الصحیح ممن الُیشق لھ غبار، وغیر خاف فضلھ، 
نا، ونبلھ، وعلمھ، وإطالعھ ، وتحریھ البالغ في جمیع ما َنَقل من األخبار، فجزاه اللَّھ ع

وعن علمائنا خاصة، وعن علماء المسلمین عامة أفضل الجزاء، ومؤلَّفھ دستور كافل، 
سنة / شوال  8: وحافل لحجج أقاویل أھل البیت َعَلْیھم السَّالم، واهللا ولي التوفیق

  .ھـ، المفتقر إلى عفو اللَّھ صالح بن محمد الھاشمي وفقھ اللَّھ1395
* * * * * * * * * *  
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عبد العظیم بن الحسن الحوثي، الحسین بن الحسن : قریض السادة العلماء األجالءت
  الحوثي، الحسین بن یحیى الحوثي، إبراھیم بن علي الشھاري

الحمد هللا قد حقق سیدي وأخي العالمة بدر الدین بن أمیر الدین الحوثي حفظھ اللَّھ وأفاض 
وأن ھذه األخبار واآلثار موجودة في  علینا من بركاتھ المعروف عند من لھ أدنى معرفة،

األمھات المنسوبة إلیھا، وھي موجودة بحمد اللَّھ بین أظھرنا، والناقالن من أوثق من یثق 
بھما لورعھما المعروف، وفضلھما، ومعرفتھما، وكثرة إطالعھما، وبحثھما، وتحقیقھما 

، فقد نصحا، وأجادا، فجزاھما اللَّھ خیرًا عن أمة محمد صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم
وقاما بما یلزم علیھما من تبلیغ أحكام اللَّھ، وتبیین سنة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

شھر رمضان /  20: وَسلَّم، واهللا یوفقنا إلقتفاء أثرھما ، والحمد هللا رب العالمین لعلھ حرر
لوالدیھ وللمؤمنین آمین، ھـ، كتب عبد العظیم حسن الحوثي غفر لھ و1395سنة / الكریم 

حسین بن حسن الحوثي وفقھ اللَّھ، حسین بن یحیى الحوثي وفقھ اللَّھ، إبراھیم بن علي 
  .الشھاري وفقھ اللَّھ 

* * * * * * * * * *  
  تقریض السید العالمة بدر الدین بن أمیر الدین الحوثي

د وعلى آلھ الطاھرین، الحمد هللا رب العالمین وصلى اللَّھ على عبد ورسولھ األمین محم
فھذا تعریف بكتاب المنتزع المختار من أحادیث العترة األطھار ، وشیعتھم األبرار، : وبعد

  :وترجمة لمؤلفھ أیده اللَّھ فنقول
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اعلم أیھا الناظر في ھذا الكتاب أنھ لّب اللباب من أحادیث الزیدیة الواردة في مواضیع 
جمع كتاب الصحیح المختار من علوم العترة األطھار،  الكتاب، وقد كان الباعث على

وذلك حرص المؤّلفْین لھما على تلخیص الروایات الصحیحة على مذھبھما في شرط 
الصحة، وذلك أن الصحیح ھو مارواه أھل البیت وشیعتھم األطھار الثقات، وإن مالم یوجد 

تألیف السید  - حیح المختار لدیھم مما تفرد بھ المخالفون لھم فال یصّح ، وكان كتاب الص
العالمة المتبحر في علوم حدیث الزیدیة ورجالھم محمد بن الحسن بن محمد العجري 

كان ھذا الكتاب كبیر الحجم مبسوطًا مشتمًال على األسانید بألفاظھا من كتب  - المؤیدي 
لومھم الزیدیة، وعلى تراجم رجالھا، وھذا وإن كان عظیم الفائدة یحرص علیھ الطالبون لع

فإنھ في ھذا العصر الذي تقاصرت فیھ الھمم عن طلب العلم، ومال أكثر الطالبین إلى 
المختصرات ، وتقاعدوا عن نسخ الكتب التي لم تحَظ بالطبع، وإن كانت عظیمة الفائدة، 

فألجل ذلك لم ینتشر الكتاب المذكور، ورّجح السید العالمة محمد بن یحیى الحوثي 
یحصل بھا المقصود من جمع الصحیح، وأضاف إلیھ ما رأى  تلخیص الكتاب بطریقة



استدراكھ ، وأنھ فات مؤلف الصحیح المختار وافیًا بالغرض في جمع الصحیح، وتقریبھ 
للطالبین، أما مراجع الكتابین فھي كتب الزیدیة المعروفة لدیھم المشھورة بیبنھم، أما 

أنھما أعطیا من اإلطالع على كتب  إحاطتھما بما ورد في الكتابین فإحاطة حافلة، وذلك
الزیدیة ما فات كثیرًا من علماء الزیدیة في ھذا العصر، وذلك لتفاوت الھمم، واختالف 

  النزعات ، فإن ھذین المؤلِّفْین توّجھت ھمتھما لجمع الصحیح، وإحرازه من كتب
العصر، الزیدیة من أّیام طلبھما للعلم فأحاطا بكثیر منھ مما قصر عنھ جمھور علماء 

والشك أن فیھم الكثیر من أھل اإلطالع على حدیث الزیدیة لكن رجال النقد لألسانید، 
  .والعنایة بتمییز الصحیح على شرطھما، وإحرازه قلیل في ھذا العصر
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أما مؤلف المنتزع المختار فھو السید العالمة أبو جعفر محمد بن یحیى بن الحسین بن 
  .مد بن زید بن یحیى بن عبداهللا بن أمیر الدین الحوثي محمد بن الحسین بن أح

نشأ المؤلف المذكور في بیئة اإلیمان، والطھارة، والورع، وشیخھ على ذلك أبوه العالم 
العامل الزاھد األورع، وقرأ المؤلف على أبیھ شطرًا من كتب العلم، وتخرج على یدیھ، 

حسین الحوثي، وقرأ على شیخ اإلسالم وقرأ على عمھ السید العالمة الكبیر الحسن بن ال
مجد الدین بن محمد بن منصور المؤیدي أیده اللَّھ، وقرأ / الجامع بین علم الروایة والدرایة

على السید العالمة الولي عبد العظیم بن الحسن بن الحسین الحوثي، فتحّلى مؤلف المنتزع 
، واألمانة، فھو من أوثق المختار بالعلم، والعمل، والورع، ومكارم األخالق، والصدق

الرواة، وأثبتھم، وأتقیاء العلماء ، وأفاضلھم ، وإني ألعرف أنھ یكره أن یقال لھ مثل ھذا، 
: والیدعي لنفسھ ھذه الدرجة، ألنھ كما قال أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم في صفة المتقین

تراجم الرجال لمن  إلى آخره، لكن الحق یقال في" ..إذا زكي أحدھم خاف مما یقال لھ"
بعد عنھم في الزمان والمكان لما في ذلك من إظھار الحق، ونشر العلم، والنصیحة 

لإلسالم ، والمسلمین ، فلیثق القاريء بكتاب المنتزع المختار، ولیعلم أن مافیھ من األخبار 
  واآلثار موجودة في الكتب التي حكى عنھا حسبما حكى عنھا،

ثمینة التساویھا الدرر ، وال الذھب ، وھیھات ذاك ألن العلم  ولیعلم أنھ قد ظفر بذخیرة
سنة / شھر رمضان /  15: النافع التساویھ الدنیا، ومافیھا ، واهللا ولي التوفیق بتاریخھ 

  .ھـ، المفتقر إلى عفو اللَّھ بدرالدین بن أمیر الدین الحوثي وفقھ اللَّھ 1395
* * * * * * * * * *  
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  ید العالمة محمد بن حسن العجريتقریض الس
فإنا : الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وآلھ الطاھرین، وبعد

نشكر أخي وزمیلي السید العالمة ساللة الساللة، وخیرة الخیرة من أبناء الرسول الورع 
ي فسح اللَّھ في التقي الھمام اللوذعي ، الولي بن الولي محمد بن یحیى بن الحسین الحوث

أجلھ، وزاد من العلماء من أمثالھ لما قام بھ من اإلختصار لصحیح آل محمد َعَلْیھم السَّالم 
الذي بذلنا الجھد في تنقیحھ ، وتصحیحھ ، والتكّلم على رجال أسانیده ، وتوثیقھم بثبت، 

تب وتحري بقدر الطاقة، وتحري النسخ الصحیحة السالمة من التحریف واألغالط من ك
آل محمد َعَلْیھم السَّالم ، وشیعتھم الكرام رضي اهللا عنھم ، وقد اعتمد فسح اللَّھ في أجلھ 

على تصحیح األخبار واآلثار المرویة في مختاره علینا كما صّرح بذلك في دیباجة كتابھ، 



ونحن لم نحِك، ولم نصّحح شیئًا من تلقاء النفس إنما ذلك عن علماء أخیار ھم رجال ھذا 
أن، وفرسان ذلك المیدان ممن یعتمد علیھم، ویعّول في ذلك علیھم كما أنا قد صرحنا الش

بمستندنا عند الكالم على رجال كل سند، ھذا والباعث األكبر الختصاره ُكْبر كتابنا، 
وتكریر الروایات، واإلستطراد لذكر رجال كل سند، وتوثیقھم، وھذا وان كان الغرض 

  ال أنَّ الزمان أحوالھ قداألكبر، والذخیرة العظمى إ
تقلبت فكثیر، وكثیر من أبناء الزمان، وحملة العلم الشریف في ھذا العصر نفوسھم تتوق 

إلى المختصرات، ویكرھون التطویل السیما والھمم قد تقاعدت عن اإلھتمام بالعلم 
الشریف فال تجد إال النزر الیسیر یھتم بتحصیل كتاب غیر مطبوع، وخالصة القول أنھ 
فسح اللَّھ في أجلھ قد قام بواجبھ فجزاه اللَّھ خیرًا، والغرض األكبر ھو اإلظھار لشریعة 

سید المرسلین، واإلشعار بعلوم العترة الطاھرین بأي وسیلة تكون واهللا الھادي إلى 
الصواب، والموفق لما فیھ الخیر والرشاد، والحمد هللا رب العالمین، وصلوات اللَّھ وسالمھ 

ھـ، 1395سنة / شھر رمضان الكریم /  20لیلة : عترتھ الطاھرین لعلھعلى محمد و
  .وكتبھ الفقیر إلى اللَّھ محمد بن حسن العجري عفى اللَّھ عنھ 

* * * * * * * * * *  
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  تقریض السید العالمة قاسم بن صالح بن یحیى عامر
على عترتھ الطاھرین، الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خاتم المرسلین و

وبعد فقد تم بحمد اللَّھ نقل ھذه المقاالت الصحیحة عن خطوط سادتي العلماء األعالم، 
والحجة على جمیع األنام أبقاھم اللَّھ وكثر فوائدھم، وفي ھذه المقاالت كفایة للمطلع، 

قة بمختاره فیما وأكبر برھان على أن المؤلف أبقاه اللَّھ في القمة من العدالة فیما رواه، والث
حواه ، والمؤلف حفظھ اللَّھ من أكابر العلماء الذین بذلوا بالغ الجھد في خدمة العلم، ونشره 

أما ماھو علیھ من الزھد ، والورع ، والدیانة ، واألمانة، فذلك أشھر من نار على علم 
إلى عفو اللَّھ قاسم  فجزاه اللَّھ عن اإلسالم، والمسلمین خیرًا واهللا ولي التوفیق، بقلم المفتقر

  .بن صالح بن یحیى عامر وفقھ اللَّھ لصالح األعمال 
* * * * * * * * * *  

  تمَّ الكتاب والحمد هللا المنعم الوھاب
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